Zpráva o činnosti rady městyse Jince
v období od 13. 12. 2018 do 27. 3. 2019

Od posledního jednání zastupitelstva 12. prosince 2018 se rada sešla ke svým jednáním
celkem sedmkrát (31. 12., 7. 1., 21. 1., 6. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3.).
Projednávané podněty se týkaly následujících oblastí:
Kontrola usnesení
V úvodu jednání rady vždy proběhla kontrola usnesení z předešlého jednání.
Příprava a vyhodnocení zastupitelstva
Vyhodnocením zastupitelstva z 12. 12. 2018 se rada zabývala na svém jednání 31. 12., rada
průběžně připravovala dnešní jednání zastupitelstva, definitivní návrh programu ve znění, jak
byl zaslán zastupitelům a zveřejněn na úřední desce, schválila 18. 3.
Program rozvoje městyse, výstavba
Rekonstrukce prostor pro školní družinu
- Pan starosta pravidelně informoval členy rady o průběhu rekonstrukce prostor pro družinu,
radním zasílány zápisy z kontrolních dnů.
- V souvislosti s rekonstrukcí rada schválila položkový rozpočet pro vybudování sociálního
zařízení od zhotovitele Ivessales, s. r. o. za cenu 466.863 Kč bez DPH a cenovou nabídku
společnosti ČIP plus s. r. o. na dodání elektronické zabezpečovací signalizace za cenu
102.146 Kč vč. DPH.

V objektu se instaluje podlahové topení.

Huť Barbora
- Starosta informoval o průběhu jednáních s p. Gordoněm z Destinační agentury
(s agenturou se připravuje smlouva o partnerství) s památkáři a p. architektem Šindlerem
(p. Šindler byl osloven ohledně nabídky na projekt obnovy fasády vč. výplní otvorů a
odvodnění budovy);
- v souvislosti s rekonstrukcí rada vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na
Středočeský kraj na opravu střechy v hodnotě 500 tis. Kč a schválila předběžnou cenovou
nabídku spol. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy na zajištění kompletních
činností spojených s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci k projektu: „Revitalizace
bývalé huti Barbora na muzeum“ z Norských fondů a k projektu: „Revitalizace bývalé huti
Barbora na muzeum“ z MMR brownfields;
- rada byla informována o připravovaném projektu na vybudování veřejného osvětlení k huti
a vzala na vědomí udělený územní souhlas pro tuto akci, stavbu veřejného osvětlení zajistí
p. Horký na základě projektu spol. Krásnohorská elektro s. r. o.;
- rada dále přijala usnesení ohledně vyklizení areálu huti p. Vitákem, a to do termínu 31. 5.
2019.
Vestavba čtyř odborných učeben v základní škole
- Rada schválila zadávací dokumentaci na výběrové řízení na akci „Vestavba odborných
učeben“, uveřejnění veřejné zakázky na Portál pro vhodné uveřejnění dle projektové
dokumentace Ing. Káby, jmenovala členy komise pro otevírání obálek a členy výběrové
komise ve složení radní městyse a ředitel ZŠ a MŠ Jince, schválila výsledek výběrového
řízení a pověřila p. starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou: Invessales s. r. o.;
- rada schválila předběžnou nabídku spol. Regionální rozvojové agentury Východní Moravy
na zajištění kompletních činností spojených s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci k
projektu: „Odborné vzdělávání v ZŠ Jince“ od poskytovatele MF a vzala na vědomí podání
žádosti o dotaci;
- rada schválila přípravu podání žádosti o dotaci na vybavení odborných učeben přes MAS
Brdy, z. ú.
Rekonstrukce bytových domů – č. p. 32, 98, 165
- Rada byla pravidelně informována o průběhu stavebních prací v domě č. p. 32;
- schválila zadání výběrových řízení na akci: „Jince č. p. 98 snížení energetické náročnosti
budovy“, „Jince č. p. 32 snížení energetické náročnosti budovy“ a „Jince č. p. 165 snížení
energetické náročnosti budovy“, vzala na vědomí probíhající úpravy rozpočtů před
zadáním VŘ.
Centrum pro opětovné využití výrobků – dvě haly na sběrném dvoře
- Rada vzala na vědomí informaci p. Tiché, že městys obdržel dotaci na vybudování Centra
pro opětovné využití výrobků a schválila přípravu výběrového řízení na tuto akci vč.
administrace dotace s využitím nabídky společnosti TNT Consulting, s. r. o.
Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu
- Rada vzala na vědomí přijatý dokument „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ na akci Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince,
podklady pro výběrové řízení na „Optimalizaci a doplnění zásobování vodou a
odkanalizování městyse“ - připravuje p. Tichá;

- schválila uzavření rámcové smlouvy se společností Ikis, s. r. o. na zajištění „Administrace
zadávacích řízení k veřejným zakázkám na stavební práce realizovaných v podlimitním
režimu“ za cenu 175.000 Kč bez DPH;
- schválila cenovou nabídku společnosti D plus projektová a inženýrská a. s. na zpracování
projektové dokumentace na akci „Optimalizace a doplnění zásobování vodou městyse
Jince“ za cenu 350.000 bez DPH a na akci „Odkanalizování městyse Jince“ za cenu
250.000 bez DPH;
- schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu SK ze Středočeského Infrastrukturního fondu
v rámci tematického zadání „Životní prostředí“ na vodohospodářskou infrastrukturu –
Optimalizaci a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování městyse Jince (pozn.
dotace na dofinancování spoluúčasti dotace z OPŽP).
Výstavba bytového domu - 8 BJ/2
- rada schválila podání žádosti o dotaci na MF na výstavbu bytového domu 8 BJ z
podprogramu 298D2230;
- schválila výběrové řízení na dodavatele stavby – bytového domu 8 BJ a stanovuje termín
konání výběrového řízení na 21. 3. 2019 od 13 hodin;
- jmenovala členy komise pro otevírání obálek a členy výběrové komise ve složení: radní
městyse Jince a ředitelka příspěvkové organizace Služby městyse Jince.
Výstavba bytového domu – 12 BJ u zdravotního střediska
- Rada vzala na vědomí rozhodnutí – společné povolení stavby „Novostavba bytového domu
– pozemek parc. č. 602/5 k. ú. Jince“.
Rozšíření veřejného osvětlení
- Rada schválila přípravu projektové dokumentace na vybudování VO v ulici pod Ermi
hotelem, podél panelové cesty v části navazující na Křešínskou ulici, v ulici Jana Žižky,
Čenkovské a v lokalitě F4;
- rada schválila zadat k vypracování projektovou dokumentaci společnosti Krásnohorská
elektro s. r. o. na veřejné osvětlení v ulici Jana Žižky, Čenkovské a podél komunikace „ke
škváře“.
Nové projekty na rozšíření vodovodu a kanalizace
- Rada schválila zpracování projektové dokumentace na veřejný vodovod a kanalizaci v
lokalitě Pod Královkou (naproti benzinové pumpě);
- schválila pokračovat v jednání se starostou Čenkova p. Ing. Hauptmanem ohledně
možnosti propojení úsekového vodovodního řadu v obci Čenkov na veřejný vodovod
městyse;
- schválila zpracování projektové dokumentace na přípojku vodovodu k rodinnému domu č.
p. 46 v k. ú. Ohrazenice s tím, že vodovodní řad již bude projektován na větší průměr z
důvodu možnosti napojení dalších objektů v budoucnu;
- schválila zpracování projektové dokumentace na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci v
lokalitě A10/2;
- schválila žádost manželů Svobodových o připojení plánovaného nového RD na pozemku
parc. č. 1277 v k. ú. Jince na vodovod a kanalizaci na vlastní náklady a následný převod
kanalizačního řadu na městys;
- schválila postupné geodetické zaměřování sítí veřejného vodovodu a kanalizace.

Elektro automobil a elektro tříkolka
- Rada vzala na vědomí zaslání žádosti na SFŽP ohledně prodloužení termínu na dodání
elektromobilu a prodloužení realizace celé akce;
- radní se 18. 3. 2019 zúčastnili slavnostní prohlídky dvou elektromobilů.

Elektromobil a elektrotříkolku využívají Služby městyse Jince.
Další akce
- Rada schválila rozšíření stávajícího elektrického kabelového vedení NN 0,4k V pro
napojení nového bytového domu na p. č. 602/5 k. ú. Jince, stavba „Jince kNN + SR 502 p.
č. 602/5, č. st. IV-12-6023807“ a podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene;
- rada vzala na vědomí, že realizaci stavby 4121362942 – Jince, Pod Váhou, NN pro č. p. 7
bude provádět zhotovitel ENERGON Dobříš, s. r. o. (elektrické vedení k huti Barbora);
- rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby „Jince u MŠ 3194 v. v. NN za kNN č. IE-12-6007359/1/VB s ČEZ
Distribuce, a. s. (kabelové vedení v ulici Čsl. dělostřelců);
- rada projednala umístění laviček do čekárny u Sokolovny, oslovení firmy Arriva ohledně
dodání jízdních řádů, objednávku zhotovení čekárny k č. p.199;
- rada byla seznámena s informací firmy Elkoplast ohledně přípravy dotace na drtič suti,
kompostárnu, třídič frakce, pozapuštěné kontejnery, překopávač kompostu, kladivo na
bagr;
- rada se zabývala vypracováním projektu na obnovu a rozšíření hasičské zbrojnice a
schválila nechat zpracovat cenové nabídky na vypracování architektonické studie výstavby
nové hasičské zbrojnice a na vlastní projekt v blízkosti současné hasičské zbrojnice;
- rada schválila zakoupení stavebního materiálu dle nabídky č. 20264989 firmy Stavmat
stavebniny a. s. za cenu 454.412 Kč vč. DPH (dlažba a obrubníky na stavbu tří parkovišť,
chodníků a komunikace A22);
- schválila uzavření smluv s firmou ACCON managers & partners s. r. o. o poskytování
poradenských služeb – zpracování a podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Obnova
místní komunikace Pod Váhou“, „Hřiště v areálu Sokolské zahrady“ a „Hřiště u č. p. 28“;
- rada vzala na vědomí podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Obnova Kantorského
rybníka v Jincích“, z důvodu složité administrace dotace a nízké pravděpodobnosti získání
dotace schválila stažení žádosti;
- rada schválila přípravu projektové dokumentace na multikulturní centrum v č. p. 28 a
podání žádosti o stavební povolení;
- rada vzala na vědomí podání tří žádostí o poskytnutí dotace na SK – oprava střechy huti
Barbora (500 tis Kč), workoutové hřiště na Sokolské (100 tis Kč), dopravní automobil pro

-

-

-

hasiče (50 tis Kč) a dále vzala na vědomí informaci, že ZŠ a MŠ Jince nebude realizovat
podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování zelené učebny u č. p. 28“;
rada byla informována o přípravách VŘ na „Sociální bydlení v č. p. 28“ a připravované
žádosti o dotaci;
rada neschválila návrh smlouvy o dílo se spol. G-PROJEKT, s. r. o. na zpracování žádosti
o dotaci, kompletaci příloh a manažerského řízení projektu na dotaci „Polopodzemní
kontejnery a vybavení sběrného dvora“;
rada vzala na vědomí informaci o možné dotaci na vybudování sítí dobíjecích stanic
(Smart, 75 %);
rada vzala na vědomí názor občanů Jinec, bydlících v ulici Eškova a Plešivecká, ohledně
stržení starých stromů podél hlavní silnice v ulici Eškova a částečně v ulici Plešivecká a
výsadbě nových stromů;
rada vzala na vědomí zahájení další etapy rekonstrukce sauny – zázemí restaurace a
kuchyně a schválila zakoupení stolů a židlí do restaurace;
schválila projekt na využití bývalého výměníku (kotelny) na Zborovské ulici pro
vybudování zázemí pro příspěvkovou organizaci Služby městyse Jince.

Rozpočet a fakturace
- Rada byla pravidelně seznamována s plněním rozpočtu a stavech na bankovních účtech,
poslední informace k datu 17. 3. 2019;
- rada schválila rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 na základě pověření zastupitelstva
městyse ze dne 12. 12. 2018 vč. úpravy rozpisu rozpočtu k 31. 12. 2018;
- rada vzala na vědomí možnost získání použitého vozidla VW Transporter od Hlavního
města Prahy pro SDH Jince.
Bytové záležitosti
- Rada byla pravidelně informována o aktuálních dlužnících na nájemném;
- vzala na vědomí, že v č. p. 165, 28 a 149 proběhne natírání soklů na chodbách
omyvatelnou barvou;
- schválila přemístění sporáku z bytu č. 6 do bytu č. 1 v č. p. 165 a zakoupení kontejneru na
odpad o objemu 240 l k č. p.165;
- schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v č. p. 165 se stávajícím
nájemníkem do 31. 3. 2019;
- schválila předání neuhrazených pohledávek z titulu nájemného a služeb souvisejících
s nájemným k vymáhání právnímu zástupci;
- schválila prodloužení nájemní smlouvy s nájemníkem bytu č. 2 v č. p. 466 do 28. 2. 2020;
- vzala na vědomí, že na základě žádosti nájemníků domu č. p. 165 bude zrušeno uklízení
veřejných prostor domu, neboť nájemníci nabídli, že úklid zajistí sami;
- vzala na vědomí podnět p. starosty k úpravě zásad pro přidělování bytů;
- schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou s nájemníkem bytu č. 8 v č. p. 32 k 28. 2.
2019 a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v č. p. 28 od 1. 3.2019;
- schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou s nájemníkem bytu č. 3 v č. p. 32 k 31. 3.
2019 a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 28;
- vzala na vědomí informaci o obsazenosti bytů v č. p. 28 a schválila prodloužení nájemní
smlouvy s nájemníkem bytu č. 5 do 30. 6. 2019;
- vzala na vědomí informaci p. Tiché o výskytu plísně v bytě č. 1 v č. p. 28, radě doporučeno
před nastěhováním nových nájemníků aplikovat chytrou houbu;

- schválila prodloužení nájemních smluv nájemníkům, kteří řádně hradí nájemné o 1 rok, tj.
do 31. 3. 2020, u nájemníků platících nájemné po splatnosti schválila prodloužení o 3
měsíce, tj. do 30. 6. 2019;
- schválila oslovení společnosti S.G.ELECTRONIC v souvislosti se zajištěním kompletního
rozúčtování všech služeb u pronajatých bytů městyse.
Základní škola a mateřská škola Jince
- Rada byla pravidelně informována o aktuálních záležitostech školy;
- projednala dopis p. ředitele s názvem „Informace o skutečném stavu majetku zřizovatele a
výzva k udělení pokynu ohledně dalšího postupu“;
- vzala na vědomí šetření stížnosti České školní inspekce, neshledáno pochybení ze strany
školy;
- vzala na vědomí informace o
• novém zabezpečení školy a pravidlech vstupu do školy od 4. 2. 2019;
• přípravách vyhlášení výběrového řízení na nákup majetku v rámci projektu IROP;
• o potřebě zabývat se financováním dovybavení nové družiny, případné podmínky
půjčky;
• o projektu Šablony II – rozvoj školy, vybavení IT;
• prodloužení termínu pro odevzdání účetní závěrky za rok 2018;
• připravované mimořádné inventarizaci v roce 2019;
• špatném stavu střechy nad kuchyní;
• zaslaném dopisu bývalému vedení školy ohledně nedohledaného majetku ve škole –
značná část majetku již dohledána;
• připravovaném zápisu do ZŠ a MŠ;
• odkladu realizace dotace na vybavení hrnčířské dílny;
• škola nebude realizovat podání žádosti o dotaci na vybavení družiny a dílen;
- rada schválila zapojení ZŠ a MŠ Jince do projektu z OP VVV, výzva Šablony II, název
projektu „Škola základ života“ a schválila dočasné použití provozních prostředků školou
na předfinancování této dotace.
Služby městyse Jince
- Rada vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu PO SMJ v roce 2018 a schválila použití
finančních prostředků z vedlejší činnosti organizace a z fondu odměn na pokrytí rozdílu u
mzdových nákladů, vzniklých v roce 2018;
- schválila nahlížení ředitelky SMJ z důvodu obsluhy mnoha projektů do spisové služby
městyse Jince vedené v programu MUNIS;
- rada projednala možnost nákupu a používání dálkových vodoměrů i do soukromých studen
občanů městyse;
- schválila cenovou nabídku společnosti Kamstrup na nákup 25 ks bytových vodoměrů a 26
ks bytových měřáků tepla za cenu 140.662,15 Kč bez DPH dle přílohy č. 8 zápisu a
nabídku na nákup dálkových vodoměrů 77 ks různých velikostí za cenu 405.792,33 Kč bez
DPH;
- schválila provedení změny smluvního vztahu – ukončení stávající smlouvy s firmou Conel
Automation s. r. o. a uzavření nové smlouvy s firmou Smart-Con s. r. o;
- schválila provedení odvětrávání u VDJ 1 a VDJ 3 a odvětrání ostatních vodojemů podle
potřeby a finančních možností PO SMJ;

- schválila, aby v souvislosti s platností nové OZV č. 3/2018 o poplatku za komunální
odpad, právnímu rozboru ze strany MV a stanovisku MŽP k dané problematice, PO SMJ
oslovila společenství vlastníků jednotek, které nebyly v roce 2018 zapojeny do systému
městyse a dále schválila, aby k přechodu docházelo podle toho, jak budou dle zákonných
termínů vypovídány smlouvy se společnostmi, které jim v současné době svoz KO
zajišťují;
- vzala na vědomí sazebník odměn za zpětný odběr elektrozařízení platný od 1. 1. 2019
společnosti Asekol;
- schválila zajištění bezplatné likvidace olejů pro městys Jince p. Černohlávkem, IČ:
16539184 a uzavřením smlouvy pověřuje ředitelku PO SMJ p. Tichou.
Rada se mj. zabývala různými požadavky a podněty ze strany občanů:
- umístnění zábradlí k poště, špatný stav cesty v ul. Pod Újezdem, nepořádek způsobený
ukládáním odpadu kolem studny u domu č. p. 9, bezpečnost u přechodu u náměstí 1. máje,
parkování v ulici Zborovská, oprava silnice, resp. výkopu před domem p. Voráčka, Jince
67.
Personální záležitosti
- Rada schválila poskytnutí ošatného pro oddávající a matrikářku;
- schválila uzavření dohody o provedení práce na výpomoc s administrací dotací se
zaměstnankyní MAS Brdy;
- schválila uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce se zaměstnancem na
provozování sauny od 26. 1. 2019;
- schválila uzavření dohody o provedení práce na vytápění budovy sauny od 26. 1. 2019;
- schválila uzavření dohody o provedení práce na údržbu zeleně, případně kácení stromů.
Organizační záležitosti
Provozování koupaliště
- Rada vzala na vědomí informaci o předání areálu koupaliště p. Bašíkem;
- schválila zveřejnění záměru pronájmu areálu koupaliště;
- byla informována o plánovaném čištění koupaliště v průběhu dubna;
- schválila uzavření smlouvy v souladu s podmínkami veřejné nabídky na uzavření smlouvy
o nájmu a provozování Areálu koupaliště v Jincích od 1. 5. 2019 s p. Krnáčem za cenu
nájemného 100, -Kč /měsíc (jakožto s jediným zájemcem o provozování koupaliště).
Provozování sauny
- Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a výpůjčky sauny v
Jincích včetně veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a
výpůjčce sauny v Jincích;
- vzala na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice SK o schválení Provozního řádu
sauny;
- schválila uzavření smlouvy v souladu s podmínkami veřejné nabídky na uzavření smlouvy
o nájmu nebytových prostor a výpůjčce sauny v Jincích od 1. 5. 2019 s p. Míkovou za cenu
nájemného 2.600, -Kč /měsíc (jakožto s jedinou zájemkyní).

Ostatní organizační záležitosti
- Rada byla pravidelně informována kulturní komisí o připravovaných kulturních akcích
(Obecní ples, Maškarní disco karneval, Jinecké slavnosti) a vzala na vědomí též podnět
předsedy komise životního prostředí p. Jandíka;
- rada se také pravidelně zabývala podněty knihovnice p. Belanské k pořádaní kulturních
akcí (např. MDŽ, Kniha pro prvňáčka, Den matek, zájezd pro seniory do Manětína a
další…);
- rada zřídila povodňovou komisi ve složení: RSDr. Josef Hála, Ing. Ján Vavrek, Bc. Anna
Šimková, Bc. Miroslava Tichá, Ing. Miroslav Jandík, Ing. Tibor Bartoš, František Gajanec,
Vladimír Valta a Jitka Kadeřábková;
- schválila dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2016 o evidenci majetku;
- vzala na vědomí jednací řád kontrolního a finančního výboru;
- schválila realizaci staveb „Nová STL plynovodní přípojka k BD č. parc. 706/40 a
706/39“ k. ú. Jince, č. parc. 706/1, 706/40 a souhlasila se vstupem na pozemek městyse č.
parc. 706/1 za podmínky, že investor uvede pozemek do původního stavu;
- vzala na vědomí možnost podání žádosti o dotaci z grantového programu STROMY
Nadace ČEZ za zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby
stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí;
- projednala žádost p. Plecité o pokácení stromů u č. p. 203 a žádost p. Mlezivy o pokácení
borovice na pozemku městyse č. parc. 1322/5 a schválila podání žádosti o povolení kácení
dřevin na borovici u č. p. 203 rostoucí na parc. č. 651/3 v k. ú. Jince;
- vzala na vědomí informaci p. starosty ohledně jednání o převodu dvou vozidel (V3S,
vysokozdvih) z Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany a
schválila bezúplatné nabytí movitého majetku od ČR – Ministerstva obrany – automobilu
Praga V3S do majetku městyse Jince;
- vzala na vědomí informaci p. Vavreka o výsledku kontroly na úseku dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – všechny kontrolované
oblasti v době kontroly bez zjevných nedostatků;
- byla informována o průběhu jednání v souvislosti s novým územním plánem městyse;
- stanovila cenu za výlep plakátů pro politickou stranu či hnutí v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu konanými v roce 2019 pro formát plakátu vel. A4 1,- Kč a pro
formát velikosti A3 2,- Kč;
- schválila krátkodobý pronájem dvou místností v objektu č. p. 22 na Běříně p. Danielu
Průšovi do 19. 3. 2019 a zveřejnění záměru výpůjčky těchto dvou místností do konce
dubna s podmínkou, že vypůjčitel uhradí paušální částku 1000,-/měsíc za služby (voda, el.
en.);
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s p. Danielem Průšou v souladu se zveřejněným
záměrem s platností do 30. 4. 2019.
Smlouvy a nabídky
- Rada schválila uzavření dodatku č. 11 smlouvy č. 2213-32/2009-DO o závazku veřejné
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti se společností Arriva Střední Čechy s. r. o.;
- schválila uzavření pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem se sídlem v Rosovicích
dle zveřejněného záměru ze dne 12. 11. 2018;
- schválila uzavření Smlouvy o zrušení věcných břemen, smlouva o zrušení zástavních práv,
kupní smlouva, smlouva o zřízení věcných břemen a smlouva o zřízení zástavního práva k
nemovitostem mezi městysem Jince, spol. Ekonomické bydlení a zástavním věřitelem
Adamem Chalupou;

- vzala na vědomí uzavření kupní smlouvy s obcí Čenkov na pozemky č. parc. 912/6, 927/15
a 955/20 za cenu 14.060 Kč;
- schválila cenovou nabídku na odborné ošetření stromů (dvou jasanů a jednoho kaštanu u č.
p. 28) od firmy Jiří Pišan za cenu 18.500 Kč.
Pozemky
- Rada vzala na vědomí možnost odkoupení pozemků v k. ú. č. parc. 1152/15, 1097/3 a
1076/3, souhlasila s přípravou vybudování kanalizačních přípojek pro tři rodinné domy na
hranici pozemku v k. ú. Jince č. parc. 1073/1 a pověřila p. Tichou zajištěním zahrnutí
požadavku do dokumentace pro provedení stavby;
- vzala na vědomí možnost bezúplatného převodu pozemku na městys parc. č. 297/2 v k. ú.
od Jince ÚZSVM a schválila předložit návrh k projednání zastupitelstvu;
- schválila zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Jince č. parc.1606 o
výměře 2874 m2 obci Ohrazenice s tím, že náklady spojené s převodem ponese obec
Ohrazenice a schválila předložení návrhu k projednání zastupitelstvu;
- schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Jince parc. č. 1367/14 o výměře 21
m2 a parc. č. 1367/15 o výměře 22 m2 za cenu 500,- Kč/m2 vč. příslušné části projektové
dokumentace a stavebního povolení s tím, že náklady spojené s převodem ponese kupující
– jedná se o řadové garáže v lokalitě F4;
- schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků pro garážová stání v k. ú. Jince parc. č.
1367/21–1367/35 o výměře 21 m2 a parc. č. 1367/36 o výměře 22 m2 za cenu 500,-Kč/m2
vč. příslušné části projektové dokumentace a stavebního povolení s tím, že náklady spojené
s převodem ponese kupující.
Žádosti
- Rada se zabývala žádostmi o vyjádření ke stavbě energetické distribuční sítě (přípojky
k RD, chodník u firmy Světelná reklama Hrkal a Greiner s. r. o. a další) a žádostmi o
uzavření smluv na zřízení VB;
- dále rada projednala několik žádostí o vydání či prodloužení platnosti parkovacích karet
pro ulici Zborovská;
- zamítla žádost p. Siváka o odkup pozemků (mezi Ohrazenicí a Jincemi – lokalita a10/2);
- zamítla žádost p. Radka Hůly o odkup bytové jednotky č. 292/4 ze dne 10. 3. 2019;
- projednala několik žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse, kde se rozhodla
vyhovět žádosti o poskytnutí finančního daru organizaci Nalžovický zámek, poskytovateli
sociálních služeb ve výši 10.000 Kč;
- schválila žádost o pronájem veřejného prostranství p. Antotnínu Luňáčkovi a Jaroslavu
Lagronovi v době konání Jinecké pouti a žádost p. Novotného o povolení k hostování s
pouťovými atrakcemi na Jinecké pouti konané v roce 2019 na Sokolské zahradě;
- rada se zabývala žádostí o poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu ve výši
15.000 Kč.

