
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
45. Rady města

konané dne 26.7.2021

Kontrola plnění úkolů RM

Soupis plnění úkolů je průběžně aktualizován, v některých případech je předkládán k projednání samostatný 
materiál. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze materiálu. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkoly 
č. 11) - ukládá tajemníkovi připravit vymístění ubytovacích buněk z lokality pod Klečkovským rybníkem  
č. 17) - ukládá odboru investic města prověřit a předložit seznam max. 5 architektů, kteří se v minulosti 
podíleli na projekčních přípravách odborně oceněných projektů smutečních síní v jiných v městech ČR 
vyřazuje jako splněné. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Vyjádření: - doporučujeme předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Podrobnosti k jednotlivým úkolům jsou uvedeny v příloze.
Dále v tomto materiálu bychom chtěli informovat RM o záměru nákupu 
el. energie na rok 2022 (nákup schválen na RM č. 38 dne 15.3.2021). Dle 
schváleného záměru byl předpoklad realizace nákupu nejpozději do 
06/2021, avšak situace na trhu je nadále nepříznivá - cena el. energie je 
neustále vysoká zejm. díky klimatickým podmínkám (dlouhá zima) i 
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zdražování cen emisních povolenek. Z pracovního jednání se zástupcem 
dohodce FIN servis dne 28.5. vzešly tyto závěry: 
Červen 2021 
- dohodce bude zasílat reporty o vývoji ceny el. Energie 1xtýdně emailem 
zástupcům města vč. pana místostarosty vč. případného opakovaného 
doporučení k jednofixačnímu nákupu se stanovením limitní ceny, s tím, 
že se nákup podaří/nepodaří uskutečnit
- dohodce zašle zást. města zákl. Informaci o formě nákupu s postupnou 
fixací ceny  
Červenec-září 
- v případě, že nedojde k nákupu v 06/2021 dohodce pro město připraví 
nákup postupně formou postupné fixace ceny 
Jednorázový nákup za max. limitní cenu 1650Kč/MWh nebyl v závěru 
června úspěšný. Na základě závěru pracovní porady konané 15.7. bude 
zopakován v týdnu od 26.7.2021 pokus o jednorázový nákup s limitní 
cenou 1830Kč/MWh.   
S ohledem na přijaté usnesení RM je k případným změnám nákupu (vč. 
období nákupu) pověřen starosta a v případě jeho nepřítomnosti 
místostarosta města. 

Materiál obsahuje: Příloha - zápis setkání Rady rodičů.pdf (Veřejná)
Příloha - soupis úkolů RM (Neveřejná)

Materiál projednán: - s garanty jednotlivých úkolů

Přizváni:
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