USNESENÍ
ze 103. schůze Rady města Slatiňany
ze dne 9. dubna 2018
Rada města Slatiňany
1324/103/2018/RMS
schválila návrh programu 103. schůze rady města
1325/103/2018/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
hodnocení nabídek a seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí k předložení
cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Oprava chodníku v Trpišově
(od HZ směr Šiškovice) ve znění zprávy č. 1/103
1326/103/2018/RMS
1. schválila umístění vodovodního řadu (v délce cca 30 bm) včetně 2 vodovodních přípojek,
umístění kanalizačního řadu (v délce cca 2 bm) včetně 1 kanalizační přípojky a úpravu
stávajícího vjezdu do pozemku parc. č. 339 v kat. území Škrovád ve vlastnictví města
Slatiňany dle projektové dokumentace společnosti VIAPROJEKT
s. r. o., a to na náklady stavebníka, společnosti EKOGLOBAL FILTR s. r. o., se sídlem
Kuklenská 1489/5, Hradec Králové, ve znění zprávy č. 2/103
2. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 30 bm) pozemkové parcely
č. 339 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské
sítě provozovat a udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu vodovodního řadu, PE d
63 mm. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm vodovodu + DPH
v zákonné výši platné ke dni uskutečnění platby,
ve znění zprávy č. 2/103
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 č. 339 v kat. území Škrovád pro stavbu vodovodního řadu (v
délce cca 30 m) se stavebníkem (investorem) společností EKOGLOBAL FILTR s. r. o., se
sídlem Kuklenská 1489/5, Hradec Králové, ve znění zprávy č. 2/103
4. schválila uzavření smlouvy o podmínkách provedení staveb 2 vodovodních přípojek,
kanalizačního řadu včetně kanalizační přípojky a úpravy stávajícího vjezdu (sjezdu) do
pozemku parc. č. 339 v kat. území Škrovád, a to se stavebníkem (investorem) společností
EKOGLOBAL FILTR s. r. o., se sídlem Kuklenská 1489/5, Hradec Králové, ve znění zprávy
č. 2/103
1327/103/2018/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
s účinností od 1.5. 2018 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť) ve znění
zprávy č. 3/103.
1328/103/2018/RMS
1. rozhodla uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy č. 23/2005 o nájmu nebytových prostor o
výměře 46,05 m2 v domě č. p. 771 ve Slatiňanech (prodejna květin a dárkových předmětů) ze
dne 4. 4. 2005, a to s panem Miroslavem Janečkem, ve znění zprávy 4/103
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2. rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 46,05 m2
nacházejícího se v přízemí domu č. p. 771 ve Slatiňanech za nájemné ve výši 683,50
Kč/m2/rok s inflační doložkou, a to s paní Dagmar Doležalovou, s účinností dnem
následujícím po ukončení nájemní smlouvy uzavřené s předešlým nájemcem prostor, panem
Miroslavem Janečkem ve znění zprávy č. 4/103
3. rozhodla uzavřít dodatky k nájemním smlouvám na prostory sloužící k podnikání
v domech č. p. 771 a č. p. 21 ve Slatiňanech, a to ve věci úpravy způsobu plateb za vodné a
stočné spotřebované nájemci uvedených domů (čtvrtletní zálohové platby + 1x za rok
vyúčtování), ve znění zprávy č. 4/103
1329/103/2018/RMS
vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu-hospodaření v městských lesích v roce
2017, ve znění zprávy č. 5/103
1330/103/2018/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720815456 s Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 ve znění zprávy č. 6/103.
1331/103/2018/RMS
vzala na vědomí informaci o stavu na železniční stanici Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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