USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 103. schůze konané dne 30. srpna 2021
Rada města Slatiňany:
1331/103/2021/RMS
schválila program jednání
1332/103/2021/RMS
1. neschválila odstranění stromu v Trpišově na pozemcích parc. č. 512/2 a parc. č. 540/2 oba
v katastrálním území Trpišov, ve znění zprávy č. 1/103
2. navrhla předat tuto problematiku k posouzení Osadními výboru Trpišov a Výboru pro
životní prostředí
1333/103/2021/RMS
se seznámila s rozsahem stavebního záměru a návrhem dvou typů rodinných domů dle
projektové dokumentace připojené k žádosti o vyjádření/vzetí na vědomí Rady města
Slatiňany k plánované výstavbě rodinných domů v Sečské ulici, na pozemcích parc.č. 470/1
a parc.č. 470/5, oba v kat.ú. Slatiňany
1334/103/2021/RMS
1. schválila nabytí radiostanice vozidlové HT 6991DC PEGAS, radiostanice ruční Easy Plus,
TR 1028DD PEGAS a sady montážní, HT 1108 A MATRA od České republiky – Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice, IČ 70885869 ve
znění zprávy 3/103
2. rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou
– Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice,
IČ 70885869 ve znění zprávy 3/103
1335/103/2021/RMS
schválila s účinností od 1. září 2021 bezplatný vstup na plovárnu Slatiňany pro žáky ZŠ
Slatiňany, který se uskuteční v rámci školní výuky a podpory sportu
1336/103/2021/RMS
vyhlásila Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022
ve znění zprávy č. 5/103
1337/103/2021/RMS
schválila výkres - SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE na stavební úpravy části ulice
Čechova, úsek od ul. Schmoranzova ve Slatiňanech směr východní a jeho předání
projektantovi Janu Zvárovi, Dis. k dokončení projektové dokumentace – Stavební úpravy
ulice Čechova, Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/103
1338/103/2021/RMS
schválila výkres – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY C3 na rekonstrukci atletického
oválu 6 + 8 a přilehlá sportoviště, Slatiňany a jeho předání projektantovi Ing. arch. Janu
Drdáckému k dokončení projektové dokumentace – Atletický stadion 8 + 6 Slatiňany,
ve znění zprávy č. 7/103

1339/103/2021/RMS
1. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2021 se společností MIROS
Pardubice a. s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 275 23 934, jako
dodavatelem akce – Stavba nového veřejného osvětlení a části chodníku v ul. Švermova,
Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/103
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
21. 7. 2021 se společností MIROS Pardubice a. s., se sídlem Hradecká 545, 533 52
Pardubice, IČ: 275 23 934, jako dodavatele akce – Stavba nového veřejného osvětlení
a části chodníku v ul. Švermova, Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/103
1340/103/2021/RMS
vzala na vědomí:
1. výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-6/2021, ve znění zprávy č. 9/103,
2. výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2021, ve znění zprávy č. 9/103,
3. výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2021, ve znění zprávy č. 9/103,
4. výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2021, ve znění zprávy
č. 9/103
1341/103/2021/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu
Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/103
1342/103/2021/RMS
schválila čerpání investičního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 241.274,- Kč
na výměnu regulace u vzduchotechniky v budově Školní jídelny Slatiňany, ve znění
zprávy č. 11/103
1343/103/2021/RMS
1. schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkových parcel č. 335/1 a č. 396
v kat. území Škrovád, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě (panující věci)
provozovat, udržovat a opravovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu
inženýrské sítě, tj. kanalizační a vodovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět
na předmětné pozemky za účelem výkonu uvedených práv. Náhrada je za zřízení
služebnosti stanovena dle oceňovací vyhlášky a činí 16,- Kč/m2 dotčení pozemku + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve
znění zprávy č. 12/103
2. 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 pozemkových parcel č. 335/1 a č. 396 v kat. území Škrovád, pro
stavbu kanalizační a vodovodní přípojky (v délce cca 38 bm) se stavebníkem, ve znění
zprávy č. 12/103
1344/103/2021/RMS
1. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca167 bm) pozemkových parcel
č. 86/13, 86/7 a 86/8 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví manželů K a paní ES, které bude
spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních
nástupců) provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu
veřejného osvětlení včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů.
Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena u pozemků p.č. 86/13
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a p.č. 86/8 ve výši 20,- Kč/bm a u pozemku 86/7 ve výši 55,- Kč/bm, vždy + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
ve znění zprávy č. 13/103,
schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 2 bm) pozemkové parcely
č. 84/32 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví paní JD, které bude spočívat v právu vlastníka
a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a udržovat na
předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení včetně jeho součástí,
příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 20,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 13/103,
schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 48 bm) pozemkových parcel
č. 86/16, 86/24 a 86/35 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví paní ZD, které bude spočívat
v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců)
provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu veřejného osvětlení
včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů. Náhrada je za zřízení
služebnosti u pozemku p.č. 86/16, p.č. 86/24 a p.č. 86/35 je stanovena ve výši 20,- Kč/bm
+ DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, ve znění zprávy č. 13/103,
schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 1 bm) pozemkové parcely
č. 86/39 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví manželů K, které bude spočívat v právu
vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a
udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení včetně jeho
součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů. Náhrada je za zřízení služebnosti
stanovena ve výši 20,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 13/103,
schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 26 bm) pozemkové parcely
č. 86/40 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví manželů R, které bude spočívat v právu
vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a
udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení včetně jeho
součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů. Náhrada je za zřízení služebnosti
stanovena ve výši 20,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 13/103,
schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 1 bm) pozemkové parcely
č. 77/1 v kat. území Škrovád, ve vlastnictví pana TV, které bude spočívat v právu vlastníka
a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a udržovat na
předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení včetně jeho součástí,
příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 43,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 13/103,
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu veřejného
osvětlení včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů, která je
součástí akce města Slatiňany, označené jako: VO ve Škrovádu – od návsi k mlýnu,
Svatojánská, k lesu s vlastníky dotčených pozemků manželů K a paní ES, paní JD, paní
ZD, manželů K, manželů R, pana TV, ve znění zprávy č. 13/103

1345/103/2021/RMS
schválila přemístění stávajícího hnízda separovaného sběru z ulice Čechova do ulice Husova
ke garážím, ve znění zprávy č. 14/103

1346/103/2021/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení, a to se společností ELEKTROWIN a. s., IČ: 27257843,
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 ve znění, zprávy č. 15/103
1347/103/2021/RMS
schválila uzavření dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 362/2016 uzavřené s panem DD, ve
věci prodloužení pachtu pozemku p.č. 164 v kat. území Kunčí a pozemků p.č. 232/2, 240/2,
240/7, 525/20, 651/1, 653/2 a 711/13 v kat. území Slatiňany o dalších 5 let, ve znění zprávy
č. 16/103
1348/103/2021/RMS
1. schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 2000,- Kč a pohárů pro vítěze CK
Pardubice, spolek, se sídlem Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, IČO 09287329 za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 17/103
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Kč CK Pardubice, spolek, se sídlem
Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, IČO 09287329 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 17/103
1349/103/2021/RMS
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č.1, 1 + 2, v domě čp. 825 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.9. 2021 do 31.8.2022
ve znění zprávy č. 18/103
1350/103/2021/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové
části na 83.695.314,87 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.498.928,27 Kč) a ve výdajové
části 112.654.343,14 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy
č. 19/103
1351/103/2021/RMS
schválila nový grafický manuál města dle zprávy č. 20/103
1352/103/2021/RMS
1. schválila přidělení finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč PŠ, IČ: 49807846S na
financování šestnáctého ročníku hudebního festivalu „Slatiňanský vrabčák“ za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s PŠ, IČ: 49807846S na
financování šestnáctého ročníku hudebního festivalu „Slatiňanský vrabčák“ za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření
1353/103/2021/RMS
schválila ukončení provozu plovárny dne 6.9. 2021
1354/103/2021/RMS
projednala informaci o neoprávněném užívání městských bytů a předala věc k posouzení
právní kanceláři KVB
1355/103/2021/RMS

schválila výpověď Smlouvy č. 37/2016 ze dne 1. 2. 2016 s paní LJ o pronájmu pozemku a
prostor sloužících k provozování rychlého občerstvení na plovárně za podmínek uvedených
v této nájemní smlouvě.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

