Informace je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Rada města Poděbrady

Zápis z 27. mimořádného jednání
Rady města Poděbrady konané dne 2.
Přítomni:

11. 2015

PhDr. Ladislav Langr, Mgr. Ivan Uhlíř, Mgr. Jindra Dlabová, Jiří Felkr,
Ing. Zbyněk Lukavec, Jiří Mareš, Ing. Jana Veberová

Omluveni:
Ověřovatelé: PhDr. Ladislav Langr, Mgr. Ivan Uhlíř
Zapsal:
Hana Kozáková, Odbor kancelář starosty
Přizváni:
Ing. Martin Suchánek, Mgr. Lenka Hotovcová, Mgr. Hana Holcmanová
Schválený program:
Bod

Věc

1.

zahájení

2.

kontrola zápisu
Realizace dětského hřiště
Řešení sporu

3.

Návrh na udělení souhlasu s odstraněním havarijních stromů

4.

Návrh na úhradu energií

5.

Návrh na schválení akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2016 a pořadí dalších
akcí připravovaných k realizaci v roce 2016

6.

Návrh na posouzení žádosti o uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení

7.

Návrh na další postup při akci sběr bioodpadu ve městě

8.

Návrh na řešení ukotvení vánočního stromu

9.

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na Hudební
pavilon v centrálním lázeňském parku v Poděbradech

10.

Návrh na zveřejnění záměru pronajmout 3. patro domu čp. 3/III v Poděbradech

11.

Návrh na úpravu organizační struktury

12.

Výběrové řízení na pozici ředitel MKC Poděbrady

13.

Různé
Problematika přidělování úkolů
Nadace policistů a hasičů - poskytnutí dotace
Žádost ředitelky ZŠ TGM na poskytnutí investičních prostředků
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K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr.
Program byl rozšířen o body č. 10 - 12.
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných)

2.

Kontrola zápisu
Realizace dětského hřiště
Usnesení č. 822/2015
Rada města Poděbrady
ukládá
1. Odboru investic a majetku
připravit prostorovou studii pro umístění dětského hřiště v prostoru zeleně mezi
ul. Paroubkova a Říční ve vazbě na vyjádření dotčených orgánů.
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Řešení sporu
Usnesení č. 823/2015
Rada města Poděbrady
I.

ukládá
1. Mgr. Stanislavovi Vavřičkovi, zastupiteli města
aby do ZM 16. 12. 2015 připravil kompletní podkladové materiály pro konečné vypořádání
ve věci kolaudace čp. 41 v Přední Lhotě s tím, že
a) bude doložen souhlas se zněním smluv a následným postupem
b) bude předloženo rámcové vyčíslení výkazů výměr při bourání a dostavbě hasičské
zbrojnice
c) bude získáno stanovisko MV Přední Lhota

II. ukládá
1. Mgr. Lence Hotovcové, vedoucí odboru kancelář starosty,
aby zajistila prostřednictvím krizového řízení dislokaci hasičského vozu a absolutní zákaz
vstupu všech osob do objektu, které nemají s rekonstrukcí Spolkového domu
nic společného.
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
3.

Udělení souhlasu s odstraněním havarijních stromů
Usnesení č. 824/2015
Rada města Poděbrady
rozhodla
a) Pokácet
1. Dvě suché lípy v Lázeňském parku části C na pozemku parc. č. 1713/1 v k. ú. Poděbrady
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2. Pět topolů v ul. U Bažantnice na pozemku parc. č. 3988 v k. ú. Poděbrady za podmínky
náhradní výsadby
3. Dva kusy tují při novém kruhovém objezdu v ulici Dr. Horákové a Pionýrů na pozemku
parc. č. 741/1 v k. ú. Poděbrady
4. Topol v Tyršových sadech a provedení bezpečnostních ořezů zbývajících stromů v aleji při
cestičce spojující ulici Jana Opletala a Na Hrázi
b) Přesadit sakuru v ulici Na Chmelnici před pozemkem parc. č. 765 v k. ú. Poděbrady
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
4.

Úhrada energií
Usnesení č.825/2015
Rada města Poděbrady
navrhuje
zastupitelstvu města
I. zrušit usnesení č. 104/2015, ze dne 9. 9. 2015, kterým rozhodlo
a) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31
Poděbrady, IČ 00239640, jako dárcem a SK Slovan Poděbrady, Obora 26, 290 01
Poděbrady, IČ 45066612, jako obdarovaným, na základě které dárce věnuje obdarovanému
částku 10 043,-Kč za účelem úhrady energií, za předpokladu, že tyto finanční prostředky
budou využity na úhrady za spotřebované energie pro zajištění činnosti organizace.
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31
Poděbrady, IČ 00239640, jako dárcem a TJ LTC Poděbrady, Jana Opletala 845, 290 01
Poděbrady, IČ 00507491, jako obdarovaným, na základě které dárce věnuje obdarovanému
částku 73 978,-Kč za účelem úhrady energií, za předpokladu, že tyto finanční prostředky
budou využity na úhrady za spotřebované energie pro zajištění činnosti organizace.
c) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31
Poděbrady, IČ 00239640, jako dárcem a FK Bohemia, Na Hrázi 211, 290 01 Poděbrady,
IČ 22903712, jako obdarovaným, na základě které dárce věnuje obdarovanému částku 78
799,-Kč za účelem úhrady energií, za předpokladu, že tyto finanční prostředky budou využity
na úhrady za spotřebované energie pro zajištění činnosti organizace a pověřilo starostu
města podpisem příslušných darovacích smluv.
II. aby rozhodlo o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady, IČ 00239640, jako dárcem a TJ LTC Poděbrady, Jana Opletala 845, 290
01
Poděbrady, IČ 00507491, jako obdarovaným, na základě které dárce věnuje
obdarovanému částku 73 978,-Kč za účelem úhrady energií, za předpokladu, že tyto finanční
prostředky budou využity na úhrady za spotřebované energie pro zajištění činnosti
organizace.
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem darovací smlouvy dle odstavce II. tohoto usnesení
Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3
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5.

Schválení akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2016 a pořadí dalších akcí
připravovaných k realizaci v roce 2016
Usnesení č.826/2015
Rada města Poděbrady
schvaluje
1. akce do návrhu rozpočtu na rok 2016 :
- Hudební altán 5.000.000,00 Kč,
- Dětské hřiště 1.500.000,00 Kč,
- Projekty infrastruktury drobných schválených staveb 2.500.000,00 Kč,
- Chodník ulice Družstevní 600.000,00 Kč,
- Převod nedočerpaných částek u akcí realizovaných v rámci rozpočtu roku 2015
- chodník ulice Za Nádražím
- chodník ulice Družstevní
- architektonická soutěž Jiřího náměstí
- dlážděná plocha u OD Jiří
- projekty infrastruktury
- dešťová kanalizace
- rekonstrukce městské knihovny (nezpůsobilé výdaje)
2. akce, které budou zařazeny do rozpočtového opatření v roce 2016 v případě volných
finančních prostředků
- Společenské komunitní centrum čp. 18 - projekt 3.000.000,00 Kč,
- Multifunkční sál „Pod lipami“ 5.000.000,00 Kč,
- Kanalizace Na Zámostí a Jezero 9.000.000,00 Kč,
- Hliňák + Heřmánková 8.000.000,00 Kč,
- Revoluční - spoluúčast 5.000.000,00 Kč,
- Sběrný dvůr 4.000.000,00 Kč (spoluúčast města k celkové částce 15.000.000,- Kč
- dotace),
- Podzemní kontejnery - projekt 300.000,00 Kč,
- Hasičská zbrojnice Velké Zboží 6.000.000,00 Kč,
- Chodník ulice Na Hrázi 1.000.000,00 Kč,
- Generel dopravy 1.000.000,00 Kč,
- Veřejné osvětlení 5.000.000,00 Kč,
3. zásobník projektů v případě zajištění dalších volných prostředků v rozpočtu města
- Děkanská tůň - projekt 700.000,00 Kč,
- Šatny Zimní stadion - projekt 800.000,00 Kč,
- Cyklostezka Velké Zboží - projekt 500.000,00 Kč,
- Chodník ulice Koutecká 800.000,00 Kč,
- Rekonstrukce fotbalových stadionů 1.500.000,00 Kč,
- Bioodpady 1.000.000,00 Kč (spoluúčast města k celkové částce 5.000.000,- Kč - dotace),
- Rekonstrukce havířského kostelíku 1.200.000,00 Kč,
- Zateplení lékařský dům na Kolonádě 3.000.000,00 Kč,
- Studie revitalizace Obory 200.000,00 Kč
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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6.

Posouzení žádosti o uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení
Usnesení č.827/2015
Rada města Poděbrady
I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku mezi
Městem Poděbrady Jiřího nám. 20/1, 290 01 Poděbrady jako pronajímatelem
a Českou poštou, s.p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jako nájemcem,

II. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy dle dst. I. tohoto usnesení.
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
7.

Další postup při akci sběr bioodpadu ve městě
STAŽENO.

8.

Řešení ukotvení vánočního stromu
Usnesení č.828/2015
Rada města Poděbrady
I.

rozhodla
zadat odborný projekt na bezpečné ukotvení vánočního stromu na Jiřího náměstí
a na Žižkově V Aleji v Poděbradech a na základě tohoto projektu realizovat bezpečné
ukotvení vánočního stromu na Jiřího náměstí a na Žižkově V Aleji v Poděbradech

II. ukládá
1. Odboru investic a majetku
1.1.
zajistit vypracování odborného projektu bezpečného zakotvení vánočního stromu
na Jiřího nám. v Poděbradech a následně zajistit realizaci ukotvení vánočního
stromu dle tohoto projektu při dodržení vnitřní směrnice MěÚ Poděbrady
o zadávání zakázek malého rozsahu
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
9.

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na Hudební pavilon
v centrálním lázeňském parku v Poděbradech
Usnesení č.829/2015
Rada města Poděbrady
I.

rozhodla
1) o doplnění a úpravu usnesení č. 820/2015 z RM 19. 10. 2015 v bodě 1. a 3. „Vybrala jako
vítězný koncept pro realizaci Hudebního pavilonu v centrálním lázeňském parku
v Poděbradech práci nezávazného sdružení H3T ARCHITEKTI, zastoupené panem Vítem
Šimkem, IČ 71672966, 140 00 Praha 4 - Nusle, 5. května 1142/10 a rozhodla o výplatě 10
tis. + 10. tis Kč.
2) o odlišném postupu vůči znění Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v případě výběru dodavatele projektové dokumentace pro akci Hudební pavilon v centrálním
lázeňském parku v Poděbradech.
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3) aby dodavatelem projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) na akci Hudební pavilon
v centrálním lázeňském parku v Poděbradech byl pan Vít Šimek, IČ 71672966, 140 00
Praha 4, Nusle, 5. května 1142/10 za nabídkovou cenu 260.000,- Kč bez DPH + zákonná
DPH.
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
10. Zveřejnění záměru pronajmout 3. patro domu čp. 3/III v Poděbradech
Usnesení č.830/2015
Rada města Poděbrady
I.

rozhodla
zveřejnit záměr města Poděbrady pronajmout nebytové prostory ve 3. patře domu č.p. 3/III
ul. 5. Května v Poděbradech pro účely provozování soukromé mateřské školky, klubu matek
a otců, hlídání dětí nebo služby související s péčí o děti

II. ukládá
1. Městské realitní Poděbrady, a.s.
1.1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v termínu do 7.11.2015
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
11. Návrh na úpravu organizační struktury
Usnesení č.831/2015
Rada města Poděbrady
I.

rozhodla
zřídit dočasnou pracovní pozici na Odboru správy majetku od 1. 12. 2015 do 30. 6. 2016.

II. pověřuje
tajemníka MěÚ aktualizací Organizačního řádu v souladu s odstavcem I. tohoto usnesení
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
12. Výběrové řízení na pozici ředitel MKC Poděbrady
Usnesení č.832/2015
Rada města Poděbrady
I.

bere na vědomí
výpověď Mgr. Jakuba Charváta, ředitele Městského kulturního centra Poděbrady

II. rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele Městského kulturního centra Poděbrady,
Jiřího náměstí 1/I, 290 01 Poděbrady, s nástupem od 1. 1. 2016
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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13. Různé
Problematika přidělování úkolů
Usnesení č.833/2015
Rada města Poděbrady
ukládá
1. vedení města
informovat o úkolech pro jednotlivé vedoucí odborů v rámci plnění úkolů tajemníka MěÚ.
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Nadace policistů a hasičů - poskytnutí dotace
Dr. Langr - Nadace policistů a hasičů vzájemná pomoc v tísni pořádá charitativní cirkusové
vystoupení - poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč
Usnesení č.834/2015
Rada města Poděbrady
I. rozhodla
o poskytnutí daru pro Nadaci policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni, Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, IČ 26738741, ve výši 5.000,-Kč.
II. pověřuje
starostu města podpisem „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“
v souladu s odstavcem I. tohoto usnesení.
Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Žádost ředitelky ZŠ TGM na poskytnutí investičních prostředků
žádost Ing. Piskačové, ředitelky ZŠ TGM na poskytnutí investičních prostředků ve výši
cca 1,5 mil. Kč - přehodnocení priorit na rok 2016, zvážit, zda město bude ochotno
se požadavkům věnovat v roce 2017
Usnesení č.835/2015
Rada města Poděbrady
I.

projednala
požadavek ZŠ TGM na poskytnutí investičních prostředků na rekonstrukci sociálního
zařízení na ZŠ Žižkova

II. doporučuje
ředitelce ZŠ TGM Ing. Piskačové přehodnotit plán FRIM školy tak, že v roce 2016 bude
z prostředků FRIM provedena rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Žižkova a pro rok 2017
doporučí RM zastupitelstvu, aby do rozpočtu investičních akcí roku 2017 zařadilo
rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ TGM Žižkov v navrhovaném rozsahu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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dotazy k Ing. Malinovi
- p. Felkr dotaz na řešení ČOV, vypracování posudku - dilema odhadu, čistící technologie se neměla
do posudku započítávat - patří tam
- p. Mareš úprava VO v ul. Rösslerova, realizace nedopadla dobře, kdo bude dílo přebírat - do příští
RM prověří Mgr. Macháček způsob předání rekonstrukce VO a chodníku v Rösslerově ul.
- p. Mareš upozornil na znovu rozkopaný chodník v ul. Za Nádražím po celkové rekonstrukci ulice,
proč se to dělá tímto způsobem, špatné plánování - prověří Ing. Malina
- Ing. Lukavec - kvituje schválený plán akcí zařazených do rozpočtu na rok 2016, předejde
se tak situacím, kdy se věci dělají nahodile dle volných dotací a finančních prostředků
dotazy k Ing. Hlinkovi
- v rámci demolice čp. 13 vznesen dotaz, zda je zvažováno využití spodní části, Ing. Hlinka potvrdil
zájem pronajmout uvedené prostory a v nejbližší době bude vyvěšeno na úřední desce
- materiály předkládané Městskou realitní Poděbrady, a.s. mají být předkládány přes OIM
Ing. Veberová
- dotaz na udržitelnost autobusových zastávek - OIM prověří možnost výměny obrubníků
u autobusových zastávek v ul. Kolínská tak, aby se tam dalo najet kočárkem, bezbariérový přístup
- ODŽP prověří torza laviček v Oboře a podá zprávu do příští RM
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