USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 49. schůze konané dne 3. února 2020
Rada města Slatiňany:
633/49/2020/RMS
schválila program jednání rady
634/49/2020/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2019 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
635/49/2020/RMS
schválila návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejné zakázky
malého rozsahu III. a IV. kategorie dle Vnitřní Směrnice č. j.: MěÚSl/00006/2019/RAD
ve znění zprávy č. 2/49
636/49/2020/RMS
schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie
v roce 2020 – Oprava mostu ve Škrovádu v souladu s Vnitřní Směrnicí č. j.:
MěÚSl/00006/2019/RAD ve znění zprávy č. 3/49
637/49/2020/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech
v roce 2019 ve znění zprávy č. 4/49,
2. schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí
společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně
příslušenství
pro rok 2020 ve výši:
➢ 350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč + DPH/hodinu
v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické
agitace)
➢ 252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně
pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
➢ 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky,
apod.)
➢ 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků
založených na území města Slatiňany
➢ 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
➢ zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
➢ zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
➢ zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány
městem Slatiňany
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí
HSO), ve znění zprávy č. 4/49 a
3. pověřila hospodářsko-správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor
společenského sálu v přízemí společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech dle
schválených podmínek pro zapůjčení, ve znění zprávy č. 4/49

4. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu
v roce 2020 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč
Junáku - svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany a 900,- Kč Českému rybářskému
svazu místní organizaci Slatiňany ve znění zprávy č. 4/49
638/49/2020/RMS
souhlasila se zajištěním cenové poptávky pro vybudování přístupových bodů na veřejných
místech ve Slatiňanech v rámci projektu WiFi4EU za předpokladu dodržení podmínek
stanovených v „Dohodě o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU“ dle
následujícího seznamu:
Budova Městského úřadu Slatiňany
Knihovna a Infocentrum
T. G. Masaryka 771 (budova bývalé Spořitelny)
Společenský dům
Budova na parkovišti u Hřebčína
Plovárna
Interaktivní muzeum Švýcárna
Autobusová zastávka Slatiňany, střed
Autobusová zastávka Slatiňany, Sokolovo
Autobusová zastávka Slatiňany, odb. Presy
Hasičská zbrojnice SDH Slatiňany
Hasičská zbrojnice SDH Kunčí
Hasičská zbrojnice SDH Škrovád
Hasičská zbrojnice SDH Trpišov
Hřebčín
Zámecký park
Vlakové nádraží
Sokolovna Slatiňany
Spartak Slatiňany
Infostánek na Podskále
639/49/2020/RMS
souhlasila s vysláním národopisného souboru „Sejkorky“ na festival do Likávky (SR) a
přípravou finančního zajištění
640/49/2020/RMS
schválila přípravu 2. veřejného projednání k územnímu plánu se společností SURPMO a.s.
641/49/2020/RMS
rozhodla objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny 14. a
15.2.2020, 21. a 22.2.2020, 28.2.2020.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

