USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 42. schůze konané dne 11. prosince 2019
Rada města Slatiňany:
565/42/2019/RMS
schválila program jednání rady
566/42/2019/RMS
zrušila usnesení č. 1420/109/2018/RMS ze dne 25. června 2018, kterým schválila zapracovat
do projektové dokumentace na stavbu – Přechod pro chodce u potravin Málek na ul. T. G.
Masaryka – sil. I/37 Slatiňany požadavky projektanta pana Málka, a kterým uložila přípravu
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro realizaci uvedené stavby ve znění
zprávy č. 1/42
567/42/2019/RMS
vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce 2019 ve znění zprávy
č. 2/42
568/42/2019/RMS
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo O2OP / 689728 – o
podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací s firmou O2 Czech
Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 ve
znění zprávy č. 3/42
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat dodatek č. 2 k Rámcové dohodě číslo
O2OP / 689728 o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací s
firmou O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ:
60193336 ve znění zprávy č. 3/42
569/42/2019/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a
hospodářských zvířat s JK Pablo z.s.- útulek pro zvířata, Podlíšťany 17, 538 21
Nasavrky s účinností od 1. 1. 2020 ve znění zprávy č. 4/42
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o
přechodném ustájení toulavých psů a hospodářských zvířat s JK Pablo z.s. - útulek pro
zvířata, Podlíšťany 17, 538 21 Nasavrky ve znění zprávy č. 4/42
570/42/2019/RMS
pověřila městský úřad objednat u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, svoz směsného komunálního
odpadu (z popelnic) na 7. 1. 2020, ve znění zprávy č. 5/42
571/42/2019/RMS
1.
schválila provést na části st. parcely č. 514 v kat. území Slatiňany (ve vlastnictví
společnosti OQEMA, s. r. o., IČ: 63988186) stavbu inženýrské sítě (tj. přeložku
kabelové vedení nn-hlavní domovní rozvod pro odběrné místo veřejného osvětlení),
která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „Slatiňany, Vítězství 510, 511-přeložka knn“, ve
znění zprávy č. 6/42

2.

3.

schválila nabytí práva z pozemkové služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena do
části st. parcely č. 514 v kat. území Slatiňany, a to ve prospěch inženýrské sítě
(tj. hlavního domovního rozvodu pro odběrné místo veřejného osvětlení ve vlastnictví
města Slatiňany) spočívající jednak v právu vlastníka inženýrské sítě zřídit, provozovat
a udržovat na předmětném (služebném) pozemku předmětnou inženýrskou síť
(tj. panující věc) a v právu vlastníka inženýrské sítě vstupovat a vjíždět na služebný
pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem kontroly, údržby nebo
oprav panující věci nebo její části, ve znění zprávy č. 6/42
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
části st. parcely č. 514 o výměře v kat. území Slatiňany, a to se společností OQEMA,
s. r. o., IČ: 63988186, se sídlem Těšínská 22, 739 34 Šenov (jako budoucím povinným)
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín (jako investorem), ve znění zprávy č. 6/42

572/42/2019/RMS
schválila 27. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové
části na 104.720.992,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.573.725,- Kč) a ve výdajové
části 106.112.165,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění zprávy
č. 7/42
573/42/2019/RMS
doporučila zastupitelstvu města rozšířit program jednání o bod „Volba osadního výboru“
574/42/2019/RMS
1. schválila změnu předsedy inventarizační komise v objektu inventury města
Slatiňany a to na Údržbě města a městského mobiliáře z Ireny Peterové na
Veroniku Novotnou a zrušila člena dílčí inventarizační komise Veroniku
Novotnou z důvodu nemoci paní Ireny Peterové
2. schválila změnu předsedy inventarizační komise v objektu inventury města
Slatiňany v Domě služeb č. p. 771 z Ireny Peterové na Nikolu Tesařovou z důvodu
nemoci paní Ireny Peterové
575/42/2019/RMS
bere na vědomí „Finanční výpomocí šablony II zúčtování“ Základní školy Slatiňany
576/42/2019/RMS
souhlasí s realizací opatření Rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy MŠ Slatiňany
se zajištěním jeho pětileté udržitelnosti od ukončení projektu
577/42/2019/RMS
souhlasí s předloženou projektovou dokumentací revitalizace prostoru náhonu u Kabeláčova
mlýna, zpracovanou ing. Kamilem Urbánkem (Komplex CR s.r.o.) v srpnu 2019

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

