USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 58. schůze konané dne 20. dubna 2020
Rada města Slatiňany:
742/58/2020/RMS
schválila program jednání
743/58/2020/RMS
1. schválila přijetí věcného daru (350 kusů roušek v hodnotě 16.093 Kč od společnosti
AIRTEX styl s.r.o. se sídlem T. G. Masaryka 697, 53821 Slatiňany, IČ 27554155 ve znění
zprávy č. 1/58
2. schválila uzavření darovací smlouvy se společnosti AIRTEX styl s.r.o. se sídlem T. G.
Masaryka 697, 53821 Slatiňany, IČ 27554155 ve znění zprávy č. 1/58
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením darovací smlouvy se společnosti
AIRTEX styl s.r.o. se sídlem T. G. Masaryka 697, 53821 Slatiňany, IČ 27554155 ve znění
zprávy č. 1/58
744/58/2020/RMS
schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
P/BVB/2020/014 na stavbu – Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka,
Slatiňany ve znění zprávy č. 2/58
745/58/2020/RMS
1. schválila vyřazení neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany, ve
znění zprávy č. 3/58.
2. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu
o fyzické likvidaci na 30. 6. 2020, ve znění zprávy č. 3/58
746/58/2020/RMS
odložila projednání vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, seznam oslovených
zhotovitelů, zadávací dokumentaci, členy a náhradníky výběrové komise a na dodávku
příkopového ramene znění zprávy č. 4/58
747/58/2020/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování stravování č. 530/2018 ze
dne 31. 12. 2018 s Ondřejem Novotným, se sídlem Bylany 96, 53801 Bylany
IČO: 07678835 znění zprávy č. 5/58
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dohody o ukončení smlouvy
o poskytování stravování č. 530/20118 ze dne 31. 12. 2018 s Ondřejem Novotným, se
sídlem Bylany 96, 53801 Bylany IČO: 07678835 znění zprávy č. 5/58
3. schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy č. 59/2019 o nájmu pozemku
ze dne 25. 2. 2019 s Ondřejem Novotným, se sídlem Bylany 96, 53801 Bylany
IČO: 07678835 znění zprávy č. 5/58
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dohody o ukončení Smlouvy
č. 59/2019 o nájmu pozemku ze dne 25. 2. 2019 s Ondřejem Novotným, se sídlem Bylany
96, 53801 Bylany IČO: 07678835 znění zprávy č. 5/58

748/58/2020/RMS
1. schválila umístění kanalizační přípojky (v délce cca 27 bm) do pozemku p.č. 663 v kat.
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/58
2. schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkové parcely č. 663 v kat. území
Slatiňany, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě (panující věci) provozovat,
udržovat a opravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu inženýrské sítě, tj.
kanalizační přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem
výkonu uvedených práv. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm
dotčení pozemku + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 6/58 a
3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na části pozemkové parcely 663 v kat. území Slatiňany pro stavbu
kanalizační přípojky (v délce cca 27 bm) se stavebníky, tj. manželi Preislerovými, ve znění
zprávy č. 6/58
749/58/2020/RMS
souhlasila s provozováním platebního terminálu na plovárně ve Slatiňanech od společnosti
B-payment Olšanská s.r.o. 2643/1a, 130 80 Praha Žižkov ve znění zprávy č. 7/58
750/58/2020/RMS
schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2020 určeného organizacím,
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

Schváleno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost Kochánovice
Český svaz chovatelů –

49.000,45.000,39.000,29.000,28.000,6.000,25.000,9.000,9.000,22.000,-

11
12

JK PABLO
Svaz diabetiků ČR –

19.000,28.000,-

13
14
15
16

Spolek historie železniční dopravy
Česká abilympijská asociace
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany

3.000,0
9.000,30.000,-

17

Klub rekreačních běžců

3.000,-

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Okrašlovací spolek Škrovád
Petr Šotta
SDH Kunčí
Mateřská škola Děvčátka Momo
Včelaři - kroužek Slatiňany
HC Vraníci
Sportovní unie Chrudimska
Sychrovská
Hubáčková Ema Mgr.
SDH Škrovád

10.000,14.000,6.000,5.000,9.000,6.000,3.000,9.000,0
5.000,-

28
29
30

Rulíková Veronika
KONTAKT Ústí nad Orlicí
Farní charita Chrudim

3.000,0
15.000,-

31
32
33
34
35

Domov U Fontány Přelouč
Domov pod hradem Žampach
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Ty - Já - tr Slatiňany
VČELKA senior care o.p.s.

0
0
0
10.000,7.000,-

ve znění zprávy č. 8/58
751/58/2020/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy o těžbě a prodeji dřeva uzavřenou dne 12.
března 2020 se společností Lesprodukt s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 21/3, 371 30 České
Budějovice, IČO 260 65 223 ve znění zprávy č. 9/58
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dohody o ukončení Smlouvy o těžbě a
prodeji dřeva uzavřenou dne12. března 2020 se společností Lesprodukt s.r.o., se sídlem F.
A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice, IČO 260 65 223 ve znění zprávy č. 9/58
752/58/2020/RMS
schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 85.095.809,- (dorovnáno financováním příjmů 4.055.300,- Kč) a ve výdajové části
87.611.209,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 10/58
753/58/2020/RMS
1. ukládá ředitelům příspěvkových organizací doložit do 4.5. 2020 částku uspořenou po
dobu trvání nouzového stavu
2. ukládá ředitelům příspěvkových organizací doložit do 4.5.2020 dopady nouzového stavu
na hospodaření (ekonomické ukazatele) jejich organizace (nájemní smlouvy, služby apod.)
3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací doložit stav připravenosti na zahájení výuky a
požadavky na zřizovatele do 4.5. 2020

754/58/2020/RMS
navrhla cenu za roční parkování 15 vozidel pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve
výši 6.000,- Kč
755/58/2020/RMS
schválila termín zahájení svozu pytlů od domu a to od 4.5. 2020
756/58/2020/RMS
doporučuje MěÚ nevyměřovat penále za opoždění uhrazení poplatků do 30.6. 2020
757/58/2020/RMS
pověřila Ing. Víta Steklého zjistit informace o možnosti čerpání dotačního titulu „Výzva pro
územní samosprávní celky – operační program zaměstnanost“
758/58/2020/RMS
schválila zahájení čipování popelnic od 4.5. 2020
759/58/2020/RMS
1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava
fasády ZŠ Slatiňany“
2. rozhodla o vyloučení účastníka výběrového řízení Setertix Group s. r.o., se sídlem
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, IČ: 288 31 438, z důvodu analogické aplikace ust. § 48
odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek
3. rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava
fasády ZŠ Slatiňany“, kterým je společnost Realitní a stavební společnost s. r. o., se sídlem
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: 414 32 037 s nabídkovou cenou 3.549.999,- Kč
bez DPH
4. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
fasády ZŠ Slatiňany“ a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
- Převzetí zprávy hodnotící komise
- Oznámení o výběru dodavatele
- Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem
za podmínky zajištění finančních prostředků
760/58/2020/RMS
souhlasila s technickým zhodnocením budovy Základní školy Slatiňany v souvislosti
s realizací projektu „Odborná učebna na přírodní vědy“ “ v rámci 11. Výzvy MAS
Chrudimsko IROP
761/58/2020/RMS
schválila rozšíření pracovní skupiny projektu „Otevřené a přitažlivé město – pracovní
skupiny strategického plánu (obyvatelstvo, správa obce) o jednu osobu.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

