Město Jílové
Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
tel.č.: 412 557 711 | e-mail: podatelna@mujilove.cz

ZÁPIS
schůze číslo 33. - mimořádná Rady města Jílové
konaná dne 29. 6. 2021 v Městském úřadě Jílové - kancelář starosty, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové od 07:00
hod.

Přítomno:

6 členů RMJ dle pozvánky, Ing. Olga Hrebičková ON-LINE

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Kalvas
Zapisovatel: Eva Černá

1. Zahájení, schválení programu
Schůzi Rady města Jílové zahájil starosta, p. Miroslav Kalvas v 7:05 hodin. Konstatoval, že je přítomno 6 členů
RMJ, Ing. Olga Hrebičková se bude účastnit schůze ON-Line. Rada je usnášeníschopná.

Program byl zaslán spolu s pozvánkou na 33. mimořádnou schůzi, doplněn byl bod 2.3 - Informace o materiální
sbírce.
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem v 6/2021
2.1. Rozpočtové opatření č. 5/2021
2.2. Darovací smlouvy - postižené obce
2.3. Informace o materiální sbírce
3. Diskuse
4. Závěr

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A) schvaluje program 33. schůze Rady města Jílové dne 29. června 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1038/2021/R bylo schváleno.

2. Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem v 6/2021
2.1. Rozpočtové opatření č. 5/2021

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Důvodová zpráva:
Rozpočtovým opatřením č. 5/2021 se zvyšují výdaje o 200 000,00 Kč. Jedná se o nový paragraf rozpočtu 5269 –
Správa pro krizové stavy (tento paragraf se používá při poskytování darů jiným subjektům v souvislosti s živelní
pohromou). Město Jílové tento paragraf použije pro poskytnutí darů tornádem postiženým obcím.

Stanovisko OEI:
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle
usnesení zastupitelstva číslo 574/2018/Z ze dne 11.09.2018 Zastupitelstvo města Jílové stanovilo kompetenci rady
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu změny závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu do výše 200 000,00 Kč, změnu závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu bez omezené výše v
případě, že změna závazného ukazatele souvisí s realizací výdajů účelově poskytnutých transferů a změnu
závazného ukazatele na příjmové straně rozpočtu bez omezené výše. Rada je tedy dle výše uvedeného
kompetentní ke schválení rozpočtové změny č. 5/2021.
Financování se rozpočtovou změnou č. 5/2021 zvyšuje o 200.000,00 Kč a OEI doporučuje rozpočtové opatření č.
5/2021 schválit.
Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A) schvaluje rozpočtové opatření města Jílové č. 5/2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1039/2021/R bylo schváleno.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 5, Vyšatová - rozpočtové opatření č. 5, 2-1
2.2. Darovací smlouvy - postižené obce
blok 2.2-1

Důvodová zpráva:
Jedná se o finanční příspěvek ve výši 20 000,00 Kč, který bude poskytnut jednotlivým zasaženým obcím na
zmírnění škod způsobených mimořádnou živelnou pohromou (tornádo). Související materiál předkládaný OEI
vyřešil navýšení výdajů na příslušném § a položce tak, aby uvedené finanční dary bylo možné z rozpočtu města
poskytnout.
Celková výše finančních prostředků poskytnutých jednotlivým obcím činí v součtu 200 tisíc Kč, pro jednotlivou obec
činí 20 000,00 Kč, což jsou maximální limity, jejichž schválení je v kompetenci RMJ. Tyto maximální částky jsou
navrženy též s ohledem na výši příjmů, získaných ze vstupného na akci Rockfesťák pořádaného dne 26.08.2021,
tedy bezprostředně po uvedené přírodní katastrofě.
Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč jednotlivým obcím zasažených tornádem
(06/2021), prostřednictvím programu Sdružení místních samospráv a transparentních účtů zřízených pro
jednotlivé obce Českou spořitelnou a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 1040/2021/R bylo schváleno.
Přílohy:
Darovací smlouva od obce_final-upr, Program SMS ČR.docx_final, Transparentní účty pro postižené obce,
Kontakty_krajští manažeři, 2-2
blok 2.2-2

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 Kč na
transparentní účet č. 6013175309/0800 zřízený ve prospěch obce Lužice postižené tornádem v červnu 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1041/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-3

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 Kč na
transparentní účet č. 6013183309/0800 zřízený ve prospěch obce Hrušky postižené tornádem v červnu 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1042/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-4

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 Kč na
transparentní účet č. 6013185339/0800 zřízený ve prospěch obce Moravská Nová Ves postižené tornádem v
červnu 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1043/2021/R bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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blok 2.2-5

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 Kč na
transparentní účet č. 6013197399/0800 ve prospěch obce Hodonín Bažantnice postižené tornádem v červnu
2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1044/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-6

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,00 Kč na
transparentní účet č. 6013190349/0800 zřízený ve prospěch obce Týnec postižené tornádem v červnu 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1045/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-7

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši 20 000,00 Kč na účet 6013192379/0800 ve
prospěch obce Tvrdonice postižené tornádem v červnu 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1046/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-8

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši 20 000,00 Kč na účet 6013187369/0800
zřízeného ve prospěch obce Mikulčice postižené tornádem v červnu 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1047/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-9

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši 20 000,00 Kč na účet 6013193339/0800 ve
prospěch obce postižené tornádem v červnu 2021
B)

pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy dle písm. B) tohoto usnesení po přidělení uvedeného

transparentního účtu konkrétní obci postižené tornádem
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1048/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-10

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši 20 000,00 Kč na účet 6013195369/0800 ve
prospěch obce postižené tornádem v červnu 2021
B)

pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy dle písm. B) tohoto usnesení po přidělení uvedeného

transparentního účtu konkrétní obci postižené tornádem
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1049/2021/R bylo schváleno.
blok 2.2-11

Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A)
schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové,
IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a Sdružením místních samospráv,
z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem,
předsedou sdružení, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši 20 000,00 Kč na účet 6013196329/0800 ve
prospěch obce postižené tornádem v červnu 2021
B)

pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy dle písm. B) tohoto usnesení po přidělení uvedeného

transparentního účtu konkrétní obci postižené tornádem

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1050/2021/R bylo schváleno.

2.3. Informace o materiální sbírce
V neděli 27.06.2021 zveřejnilo město Jílové na svých webových stránkách informaci o humanitární materiální
sbírce na pomoc tornádem postižené Moravě. Materiální pomoc od občanů je přijímána v prostoru garáže Odboru
místního hospodářství Městského úřadu Jílové, na adrese Teplická 180, Jílové, od pondělí 28.06.2021 do středy
30.06.2021 vždy od 7 do 18 hodin (případně v budově DPS do 14 hodin).
Návrh usnesení:
Rada města Jílové
A) bere na vědomí informaci o humanitární materiální sbírce na pomoc tornádem postižené Moravě, o r g a n i
z o v a n é m ě s t e m J í l o v é v t e r m í n u 2 8 . 0 6 . - 3 0 . 0 6 . 2 0 2 1 , v p r o s t o r e c h garáží Odboru
místního hospodářství Městského úřadu Jílové, na adrese Teplická 180, 407 01 Jílové
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1051/2021/R bylo schváleno.

3. Diskuse
Členové RMJ bez diskuse.

4. Závěr
33. schůzi Rady města Jílové ukončil starosta města v 7:21 hod.

Starosta Miroslav Kalvas, v. r. ............................................................
Datum vyhotovení: 30.06.2021, Eva Černá
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