USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 71. schůze konané dne 31. srpna 2020
Rada města Slatiňany:
920/71/2020/RMS
schválila rozšířený návrh programu o bod č. 13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu –
Oprava fasády ZŠ Slatiňany a bod č. 14. Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora
činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
921/71/2020/RMS
schválila nový řád veřejného pohřebiště města Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/71
922/71/2020/RMS
1. souhlasila s podáním žádostí na Městský úřad v Chrudimi, Odbor životního prostředí,
Pardubická 67, 537 19 Chrudim souvisejících s prohloubením studny na pozemku parc.
číslo 183/4 v k. ú. Slatiňany u „Domu služeb“, T. G. Masaryka 771 ve znění zprávy č. 2/71
2. souhlasila s prohloubením stávající studny na pozemku parc. číslo 183/4 v k. ú. Slatiňany
u Domu služeb“, T. G. Masaryka 771 dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Dagmar Bartošovou v červnu 2020ve znění zprávy č. 2/71
923/71/2020/RMS
1. vyhlásila Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2021
ve znění zprávy č. 3/71
2. doporučila upravit formulář žádosti o poskytnutí dotace
924/71/2020/RMS
vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok
2019 ve znění zprávy č. 4/71
925/71/2020/RMS
1. schválila umístění kanalizační přípojky (v délce cca 20 bm) do pozemku p.č. 496/17 v kat.
území Trpišov, ve znění zprávy č. 5/71
2. schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkové parcely č. 496/17 v kat.
území Trpišov, 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. 5/71
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 496/17 v kat. území Trpišov pro stavbu
kanalizační přípojky (v délce cca 20 bm) se stavebníky, ve znění zprávy č. 5/71
926/71/2020/RMS
1. schválila provést na pozemkových parcelách č. 336/1, 73/1, 341/1, 344, 95/1, 339, 337/4,
337/1, 65/1v k.ú. Škrovád a pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí, stavbu rekonstrukce
distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
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Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem: „Slatiňany-Škrovád CR_0767rekonstr.NN, ve znění zprávy č. 6/71
schválila zřízení věcného břemene na pozemkových č. 336/1, 73/1, 341/1, 344, 95/1, 339,
337/4, 337/1, 65/1v k.ú. Škrovád a pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí (cca 1300 bm),
které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a
modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby: „Slatiňany-Škrovád
CR_0767- rekonstr.NN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm
vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 6/71
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkových
parcelách č. 336/1, 73/1, 341/1, 344, 95/1, 339, 337/4, 337/1, 65/1v k.ú. Škrovád a
pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí (cca 1300 bm) pro rekonstrukci distribuční
soustavy NN se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV, ve znění zprávy č. 6/71
schválila uzavření dohody o provedení prací – demontáže stávajícího nadzemního
vedení NN Škrovád se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci
společností MONTPROJEKT a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice,
ve znění zprávy č. 6/71
schválila zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 337/1 v k.ú. Škrovád (cca 7
bm), které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu,
výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby:
„Slatiňany-Škrovád CR_0767- rekonstr.NN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění
zprávy č. 6/71
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele
č. 337/1 v k.ú. Škrovád (cca 7 bm) pro rekonstrukci distribuční soustavy NN se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a manžely
Procházkovými - ve znění zprávy č. 6/71
schválila zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 73/1 v k.ú. Škrovád (cca 8
bm), které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu,
výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby:
„Slatiňany-Škrovád CR_0767- rekonstr.NN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění
zprávy č. 6/71
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele
č. 337/1 v k.ú. Škrovád (cca 7 bm) pro rekonstrukci distribuční soustavy NN se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a s manžely Půhonnými ve znění zprávy č. 6/71

927/71/2020/RMS
1. zrušila usnesení č. 302/18/2019/RMS ve znění zprávy č. 7/71
2. svěřila s účinností od 1. září 2020 Správnímu odboru MěÚ působnost v rozhodování o
a) uzavírání smluv o krátkodobých výpůjčkách, krátkodobých výprosech, krátkodobých
pachtech a krátkodobých pronájmech

b)vyvěšování záměrů
ve znění zprávy č. 7/71
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928/71/2020/RMS
odložila jednání o bodu č. 8 Smlouva o spolupráci na bezplatnou dodávku multifunkční
tiskárny HP Color LaserJet M477fdw a na odběr tonerů na příští zasedání Rady města
Slatiňany
929/71/2020/RMS
odložila jednání o bodu č. 9 Smlouva o nájmu tiskárny včetně odběru tonerů na příští
zasedání Rady města Slatiňany
930/71/2020/RMS
1. rozhodla o uzavření Licenční smlouvy Informační systém ORION s firmou IRESOFT
s.r.o., sídlem Cejl 62, Brno, 602 00, IČO: 26297850 ve znění zprávy č. 10/71
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem Licenční smlouvy Informační systém
ORION s firmou IRESOFT s.r.o., sídlem Cejl 62, Brno, 602 00, IČO: 26297850 ve znění
zprávy č. 10/71
931/71/2020/RMS
souhlasila s převodem finančních prostředků ve výši 788.553,92 Kč od Základní školy
Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany na účet města číslo 27-1144138329/0800, ve
znění zprávy č. 11/71
932/71/2020/RMS
schválila 19. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 87.666.776,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 29.300.300,- Kč)
a ve výdajové části 115.427.176,38 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
znění zprávy č. 12/71
933/71/2020/RMS
1. rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu – Oprava fasády ZŠ Slatiňany se
společností Realitní a stavební společnost s. r. o., se sídlem Fantova 693/45, 614 00 Brno
ve znění zprávy č. 13/71
2. pověřila ředitele ZŠ Slatiňany Mgr. Bc. Iva Mandyse podepsat Dodatek č. 2 smlouvy o
dílo se společností Realitní a stavební společnost s. r. o., se sídlem Fantova 693/45, 614 00
Brno ve znění zprávy č. 13/71
934/71/2020/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti a provozu
turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 31.310,- Kč ve znění
zprávy č.14/71
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsáním „Smlouvy o poskytnutí dotace
z programu „Podpora činnosti a provozu informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši
31.310,- Kč ve znění pozdější zprávy 14/71
935/71/2020/RMS
schválila zapojení Švýcárny do projektu sázení stromků dne 17.10. 2020
936/71/2020/RMS

1. pověřila MěÚ Slatiňany přípravou dodatku č. 1 ke Smlouvě s Recyclingem – kovové
odpady a.s.
2. navrhla požádat výbor pro ŽP o spolupráci při stanovení limitů
937/71/2020/RMS
schválila koordinační situační výkres na parkoviště u sportovišť na Škrovádském nábřeží a
jeho předání projektantovi Ing. Loukotovi k dokončení projektové dokumentace k územnímu
řízení za předpokladu schválení převodu pozemků potřebných pro stavbu Zastupitelstvem
města Slatiňany

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

