
Rok 2007 
 

USNESENÍ 
ze 8. schůze Rady města Semily 

konané dne 4. 4.  2007 
 
 
Rada města Semily po projednání: 
 
vydává         8.137./07/RM 
 
Jednací  řád  Rady  města  Semily, kterým  se   nahrazuje  jednací řád schválený dne  
25. 11. 2002 
 
zajistí: Ing. Josef Matura, tajemník 
 
schvaluje         8.138./07/RM 
 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace „Stavební úpravy městského kina 
Semily“ s architektonickým ateliérem Michal Rosa – Architekt z Trutnova zastoupený 
Ing.arch. Michalem Rosou, IČ 866 91 783, se sídlem Trutnov, Kryblická 428 
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
   
bere na vědomí        8.139./07/RM 
 
rozpracovaný návrh smlouvy o spolupráci s manželi Jaroslavem Třešňákem a Lenkou 
Třešňákovou a ukládá vedení města dále jednat. Jako alternativní variantu k sankčnímu 
ujednání v čl. III. navrhuje  přistoupit k jednání o prioritní kolaudaci kulturn ě 
společensko – obchodního centra před potravinovou prodejnou 
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
bere na vědomí        8.140./07/RM 
 
záznam z jednání stavební komise konané dne 26. 3. 2007 
 
ukládá         8.141./07/RM 
 
Městské bytové správě Semily s.r.o. (MBS s.r.o.), odboru majetkoprávnímu a odboru 
finančnímu a plánovacímu předložit do 30. 6. 2007 analýzu pozitiv a negativ včetně 
doporučení dalšího řešení v otázce přechodu kompletní správy nemovitostí ze 
společnosti MBS s.r.o. na Město Semily 
 
zajistí: pan Stanislav Klápště, ředitel MBS s.r.o. 
 Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 



ukládá         8.142./07/RM 
 

místostarostovi  ve spolupráci s odborem majetkoprávním a Městkou bytovou správou 
Semily s.r.o. předložit do 30. 6. 2007 novou koncepci přidělování městských bytů 
zájemcům 
 
zajistí: pan Vladimír Šimek, místostarosta 

pan Stanislav Klápště, ředitel MBS s.r.o. 
 Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
souhlasí         8.143./07/RM 
 
A) se zveřejněním záměru pronájmu rodinného domu č.p. 40 v ul. Úzká, Semily, 
Podmoklice dle předloženého návrhu 
 
B) se zveřejněním záměru pronájmu 2 bytových jednotek v domu č.p. 380 v ul. Jana 
Žižky, Semily, Podmoklice dle předloženého návrhu 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
schvaluje         8.144./07/RM  
 
A) na základě doporučení školské komise upravená pravidla „Způsob a hodnocení 
ředitelů školských příspěvkových organizací města Semily“ s okamžitou platností. 
 
bere na vědomí  
 
B) ukončení funkčního období třech ředitelů školských organizací / ZŠ I.Olbrachta, 
Semily, Nad Špejcharem 574, ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily a ZŠ a SŠ waldorfská, 
Semily a dle Způsobu a kritérií hodnocení školských příspěvkových organizací města 
Semily jmenuje odbornou hodnotící komisi, která vydá zprávu o pohovorech s řediteli 
škol a stanovisko, zda jednoznačně doporučí radě města potvrdit ředitele ve funkci nebo 
doporučí radě města vyhlásit na funkce konkurzní řízení. 
 
Složení hodnotící komise : 
Mgr. Jan Farský, gestor školství 
Bc. Eva Šírová, pracovník  odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
Ing. Jana Radějová, vedoucí odboru financí a plánování 
Mgr. Josef Zdražil,  nezávislý odborník, člen zastupitelstva 
PhDr. Jindřich Vojta, předseda školské komise 
 
a zástupci školských rad jednotlivých škol: 
ZŠ I.Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 
Mgr. Ji ří Jiránek, zástupce za pedagogické pracovníky 
Mgr. Ludmila Bachtíková, zástupce za pedagogické pracovníky 
 
ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily 
Lenka Jarošíková, zástupce za pedagogické pracovníky 
PhDr. Věra Picková, zástupce školské rady za zřizovatele  
 



ZŠ a SŠ waldorfská, Semily 
Mgr. Ondřej Slavík, zástupce za pedagogické pracovníky 
Mgr. Dušan Pleštil, PhD., zástupce za pedagogické pracovníky 
 
zajistí: Bc. Eva Šírová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
 
stanovuje         8.145./07/RM  
 
s platností od 1. 9. 2007 místa poskytovaného vzdělávání právnické osoby Základní školy 
a Střední školy waldorfské, Semily takto : základní škola – Tyršova 485,  513 01  
Semily a Jana Žižky 375, 513 01 Semily; střední škola – Tyršova 485, 513 01 Semily 
a Jana Žižky 375, 513 01 Semily a ukládá odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
připravit všechny potřebné podklady k žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje 
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  ve věci změny ve školském rejstříku 
 
zajistí: Bc. Eva Šírová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
 
schvaluje         8.146./07/RM 
 
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch 
s nájemcem Technické služby Semily, spol. s r. o. 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
stanoví         8.147./07/RM  
 
A) priority oprav a rekonstrukcí místních komunikací v Semilech pro rok 2007 v tomto 
pořadí: 
komunikace -  ul. Sokolská, Lhotecká, Slunečná 
chodníky – oprava u bývalé Policie ČR /ul. Nádražní/, regulace podél sídliště Řeky 
/zaválcované kamenivo/, křižovatka ul.Žižkova – ul.Bavlnářská, chodník u prodejny Penny – 
křižovatka ul.Nádražní /dokončení/ 
 
ukládá 
 
B) materiál doplnit zakreslením jednotlivých akcí do mapového podkladu na nejbližší 
radu města 
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
bere na vědomí        8.148./07/RM  
 
zápisy z jednání sportovní komise ze dne 8. 2. 2007 a 27. 2. 2007 a souhlasí pro rok 2007  
s  ponecháním pravidel rozdělení příspěvků na podporu tělovýchovy a sportu podle 
dosud platných směrnic  
 
zajistí: Mgr. Josef Zajíc, předseda sportovní komise 
 
 
 



ukládá          8.149./07/RM 
 
sportovní a kulturní komisi vzhledem k časové tísni předložit radě města návrh 
rozdělení příspěvků na činnost na rok 2007. Rada města projedná do konce srpna 
grantová schémata 
 
zajistí: Mgr. Josef Zajíc, předseda sportovní komise 
 MUDr. Pavel Kraťák, předseda kulturní komise 
 
bere na vědomí        8.150./07/RM  
 
zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 4. 2007 a volí další členy kulturní komise PhDr. 
Ivo Navrátila, paní Miroslavu Vrbenskou a Ing. Lubomíra Bartoše 
          
schvaluje         8.151./07/RM 
 
příspěvky sdružením /SDH, ostatní a sociální/ 
 

Ostatní  
Klub českých filatelistů            1.000,-    
Junák, svaz skautů a skautek ČR           15.000,-   
Sdružení přátel waldorfské školy             2.000,- 
Konfederace bývalých politických vězňů             8.000,- 
Myslivecké sdružení Jizera             4.000,- 
Český zahrádkářský svaz, územní rada             1.000,- 
Český svaz chovatelů             6.000,- 
M.E.D.            10.000,- 
Spolek přátel domu dětí a mládeže            10.000,- 
Český rybářský svaz             10.000,- 
ZKO 82 Semily / kynologové              4.000,-  
Tatra veteran CAR CLUB              5.000,- 
Be happy agility Semily              4.000,- 

SDH 
Sbor dobrovolných hasičů SM 1             10.000,- 
Sbor dobrovolných hasičů SM-Podmoklice             16.000,-       
Sbor dobrovolných hasičů Cimbál               1.000,- 
Sbor dobrovolných hasičů Bítouchov               4.000,-  
Sbor dobrovolných hasičů Nouzov             11.000,- 

Sociální 
Svaz postižených civilizačními chorobami V ČR              5.000,- 
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdrav.postižených            20.000,-  
SONS /organizace nevidomých a slabozrakých/              5.000,- 
Český červený kříž              1.000,- 
 
 
zajistí: Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 

Bc. Eva Šírová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
paní Alena Housová, vedoucí odboru sociálních věcí 



  
bere na vědomí        8.152./07/RM 
 
A) zprávu o splnění nápravných opatření z veřejnoprávní kontroly v příspěvkové 
organizaci Dětské centrum Semily 
 
schvaluje 
          
B) zvýšení pokladního limitu p.o. Dětské centrum Semily na částku 40 000,- Kč 
 
zajistí: paní Ivana Pavlatová, ředitelka p.o. Dětské centrum Semily 
 
bere na vědomí        8.153./07/RM  
 
přehled dokumentů vydaných obcí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích  
 
bere na vědomí        8.154./07/RM  
 
zastupování  na dobu určitou za mateřskou dovolenou na odboru stavební úřad a za 
dlouhodobou nemoc na odboru finančním a plánovacím Městského úřadu Semily 
 
zajistí: Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 
ukládá         8.155./07/RM 
 
Městské policii Semily vypsat poptávkové řízení na firmy zajišťující měření rychlosti 
vozidel a obeslat minimálně 10 firem 
 
zajistí: pan Jaroslav Ducháč, vrchní strážník Městské policie Semily 
 
schvaluje         8.156./07/RM 
 
zahraniční cestu starosty do Španělska - města Bilbao ve dnech 17. - 20. 4. 2007 jako 
zástupce města Semily v Radě Sdružení obcí Libereckého kraje. Cesta je financována 
z Twinningového programu v rámci Partnerství pro Liberecký kraj 
 
zajistí: Ing. Josef Matura, tajemník 
 
schvaluje         8.157./07/RM  
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č.j.“ OIS-396/2005 mezi Českou republikou - 
Ministerstvem vnitra a Městem Semily s aktualizovaným seznamem výpočetní techniky 
 
zajistí: Ing. Josef Matura, tajemník 
 
ukládá         8.158./07/RM  
 
tajemníkovi organizovat akci „Krajský den koně“ v Semilech   
  
zajistí: Ing. Josef Matura, tajemník 



 
souhlasí         8.159./07/RM  
 
s uzavřením předložené Dohody o umožnění provozování činnosti (poskytování 
informací z oblasti pojišťovnictví a nabízení pojišťovacích služeb, zejména povinného 
ručení) v budově Městského úřadu č.p. 63, Riegrovo náměstí, Semily s paní Janou 
Sirotkovou, DiS. a Ing. Světlanou Šrotovou 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
neschvaluje         8.160./07/RM 
 
ředitelce příspěvkové organizace Muzeum a Pojizerská galerie Semily snížení osobního 
příplatku na polovinu na dobu jednoho měsíce za organizační nedostatky 
 
schvaluje         8.161./07/RM  
 
v příloze předložený změněný okruh výnosů a nákladů ekonomické (hospodářské) 
činnosti Města Semily 
 
zajistí:  Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 
 
 
 
 
 
......................................................    .................................................... 
 
           Vladimír Šimek              Mgr. Jan Farský 
         místostarosta             starosta 
 


