USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 37. schůze konané dne 4. listopadu 2019
Rada města Slatiňany:
497/37/2019/RMS
schválila rozšířený program jednání o bod č. 8. Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nové
nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS Slatiňany, č. 9 Přijetí grantu na akci s názvem „WiFi4EU
Podpora připojení k internetu v místních komunitách“ a č. 10. Výběr dodavatele zemního
plynu
498/37/2019/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti a provozu
turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 28.152,- Kč ve znění
zprávy č.1/37
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsáním „Smlouvy o poskytnutí dotace
z programu „Podpora činnosti a provozu informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši
28.152,- Kč ve znění pozdější zprávy 1/37
499/37/2019/RMS
1. schválila změnu usnesení č. 1276/93/2010/RMS ze dne 8. 2. 2010 ve věci zřízení věcného
břemene na části (cca 88 bm) pozemkové parcely č. 692/1 v kat. území Slatiňany
spočívající v právu uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely stavbu
kanalizačního sběrače včetně příslušenství pro 5 rodinných domů v ulici Sečská ve
Slatiňanech a v právu přístupu k této stavbě za účelem provádění kontroly, údržby
a opravy, a to tak, že bude věcné břemeno zřízeno jako pozemková služebnost inženýrské
sítě ve prospěch uvedené stavby kanalizačního sběrače (tj. panují věci), nikoliv jako osobní
služebnost pouze pro současné vlastníky připojených rodinných domů, náhrada je za
zřízení pozemkové (převoditelné) služebnosti stanovena ve výši 10 000,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě,
ve znění zprávy č. 2/37
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na části
pozemkové parcely č. 692/1 v kat. území Slatiňany pro stavbu kanalizačního sběrače
pro 5 rodinných domů se stavebníky (vlastníky stavby), ve znění zprávy č. 2/37
500/37/2019/RMS
udělila souhlas s realizací stavby veřejného osvětlení a elektro kabelového vedení v pozemku
parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí v nově navržené trase (rozsah dotčení: cca 60 bm)
za těchto podmínek:
1)
na dotčeném pozemku města parc. č. 472/2 v kat. území Kunčí bude pro předmětné
stavby zřízeno věcné břemeno (před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, konkrétní podmínky stanoví rada města
na základě předložení realizačního projektu stavby) a
2)
dodržení požadavku uživatele pozemku (tj. společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s.,
IČ: 47452471) se souhlasem pachtýře pozemku pana Davida Drahokoupila,
IČ: 70899916 a v případě nedodržení požadavku uhradí stavebník/stavebníci
případnou škodu vyčíslenou uživatelem pozemku
ve znění zprávy č. 3/37

501/37/2019/RMS
schválila uzavření dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 363/2016 uzavřené s panem Davidem
Drahokoupilem, IČ: 70899916, se sídlem Kunčí 21, Slatiňany, jehož předmětem bude vyjmutí
části pozemku parcely č. 472/2 o výměře 720 m2 v kat. území Kunčí z pachtu, a to ke dni 31.
12. 2019, ve znění zprávy č. 4/37
502/37/2019/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 669/4 v kat. území Slatiňany sjezd, který je
součástí připravované stavby s názvem: „MOTOCLIMA sídlo firmy, poz. č. 322/13 k. ú.
Slatiňany“, a to za těchto podmínek:
- žadatel (stavebník) požádá o trvalé odnětí části pozemku parcely č. 669/4
o výměře cca 67 m2 v kat. území Slatiňany ze zemědělského půdního fondu (ZPF),
to však nejdříve dne, kdy mu město Slatiňany oznámí termín ukončení pachtu
předmětného pozemku, a trvalé odnětí bude možné provést nejdříve ode dne
následujícího po ukončení pachtu,
- náklady spojené s trvalým odnětím předmětné části pozemku parcely č. 669/4 v kat.
území Slatiňany ze ZPF stejně jako náklady spojené se zřízením sjezdu uhradí
žadatel (stavebník) a
- po realizaci předmětné stavby bude vyjmutý pozemek žadateli (stavebníkovi)
pronajat pokud nebude dohodnuto jiné majetkoprávní vypořádání
ve znění zprávy č. 5/37
2. schválila uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 362/2016 uzavřené s panem
Davidem Drahokoupilem, IČ: 70899916, se sídlem Kunčí 21, Slatiňany, jehož předmětem
bude vyjmutí části pozemku parcely č. 669/4 o výměře 67 m 2 v kat. území Slatiňany a části
pozemku parcely č. 76/1 (dle KN parcely č. 76/3) o výměře 111 m 2 v kat. území Kunčí
z pachtu, a to ke dni 31. 12. 2019, ve znění zprávy č. 5/37
503/37/2019/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou
školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 2.705.800,-- Kč, dle rozpisu, ve znění zprávy č. 6/37:
a) na provoz
1.353.700,-- Kč
b) na opravy
1.352.100,-- Kč
504/37/2019/RMS
schválila 23. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové
části na 103.096.012,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.477.525,- Kč) a ve výdajové
části 103.390.985,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění
zprávy č. 7/37
505/37/2019/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy s paní Ludmilou Navrátilovou na byt č. 3 v Domě
s pečovatelskou službou města Slatiňany, č. p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech s účinností
k 30. listopadu 2019, ve znění zprávy č. 8/37
2. schválila uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou
službou města Slatiňany, č. p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech s panem Pavlem
Velendorfem s účinností od 1. prosince 2019 ve znění zprávy č. 8/37, ve znění
zprávy č. 8/37

506/37/2019/RMS
1. schválila přijetí grantu na akci s názvem „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v
místních komunitách“, jejíž součástí je poukázka ve výši 15.000 EUR, od Evropské
komise ve znění zprávy č. 9/37
2. rozhodla o uzavření Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU s
Výkonnou agenturou pro inovace a sítě ve znění zprávy č. 9/37
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Dohodu o grantu v rámci nástroje pro
propojení Evropy – WiFi4EU s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě ve znění zprávy č.
9/37
4. uložila Městskému úřadu Slatiňany provedení akce s názvem „WiFi4EU Podpora připojení
k internetu v místních komunitách“ podle podmínek stanovených v Dohodě o grantu v
rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU a požadovaných technických požadavků a
dle Radou města Slatiňany navržených venkovních a vnitřních přístupových bodů v
minimálním počtu v centrech místního veřejného života za předpokladu zajištění
financování internetové konektivity a údržby zařízení v rozpočtu města pro rok 2020 ve
výší 100.000,- Kč ve znění zprávy č. 9/37
507/37/2019/RMS
1. schválila vypsání zakázky malého rozsahu 3. kategorie s názvem: „Dodávka
zemního plynu pro město Slatiňany“ ve znění zprávy č. 10/37
2. schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka
zemního plynu pro město Slatiňany“ ve znění zprávy č. 10/37
3. schválila seznam oslovených dodavatelů:
a)
ČEZ Prodej, a.s.
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053
(korespondenční adresa Guldenerova 2577/19 326 00 Plzeň)
IČ 27232433
b)
innogy Energie, s.r.o.
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice
IČ 49903209
c)
E.ON Energie, a.s.
České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049
IČ 26078201
d)
Pražská plynárenská, Praha 1 – Nové Město Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492
e)
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ 11000
IČ 27386732
f)
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 (Moravské naftové doly)
ve znění zprávy č. 10/37
4. jmenovala členy hodnotící komise ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Josef Prokš
a Ing. Vladimír Rašín, ve znění zprávy č. 10/37
5. jmenovala náhradníky členů hodnotící komise: Ing. Stanislav Šťastný, Bc. Petra Víšková,
Ing. Jiří Pešek ve znění zprávy č. 10/37

508/37/2019/RMS
1. schválila návrh kupní smlouvy o prodeji dřevní hmoty v drobném formou samovýroby
2. pověřila vedoucího hospodářsko správního odboru uzavírání „Kupních smluv o prodeji
dřevní hmoty v drobném formou samovýroby“ do výše 20 kubických metrů dřevní hmoty

509/37/2019/RMS
souhlasila s použitím neinvestičního příspěvku ve výši do 30.000,- Kč Základní školy
Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany na financování školního psychologa do doby
úhrady podpory z výzvy OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání v základní škole Slatiňany II,
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015215“
510/37/2019/RMS
vzala na vědomí žádost od pí MgA. Ivy Ryzové a Mgr. Petry Čejkové o poskytnutí prostor
v přízemí Společenského domu pro zkoušení divadelního spolku Ty-Já-Tr, každou středu
v době od 17:30 – 19:30 hod
511/37/2019/RMS
schválila formu Městského plesu, který se bude konat 25.1. 2020
512/37/2019/RMS
vzala na vědomí stav zpracování návrhu Dodatku k nájemní smlouvě na byty na Starém
náměstí

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

