USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 107. schůze konané dne 4. října 2021
Rada města Slatiňany:
1381/107/2021/RMS
schválila program jednání
1382/107/2021/RMS
schválila pozvání Ing. Zdeňka Havlíka a Ing. Jana Brůžka na dnešní zasedání Rady města
Slatiňany
1383/107/2021/RMS
schválila pokácení 2 ks javoru mléč na pozemku parc. č. 665/1 v katastrálním území
Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/107
1384/107/2021/RMS
1. schválila vypsání zakázky malého rozsahu 3. kategorie s názvem: „Dodávka
zemního plynu pro město Slatiňany“ ve znění zprávy č. 2/107
2. schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka
zemního plynu pro město Slatiňany“ ve znění zprávy č. 2/107
3. schválila seznam oslovených dodavatelů:
a) ČEZ Prodej, a.s.
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
(korespondenční adresa Guldenerova 2577/16, 326 00 Plzeň
IČ 2723243 ID mcexkwr
b) innogy Energie, s.r.o.
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice
IČ 49903209 ID cgtf5yr
c) E.ON Energie, a.s.
České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049
IČ 26078201 ID w9edxbn
d) Pražská plynárenská, Praha 1 – Nové Město Národní 37, PSČ 110 00,
IČ 60193492 ID au7cgsv
e) BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Praha 1 - Nové Mě sto, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ 11000
IČ 27386732 ID 57cnppj
f) MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 ID cnxfiht
ve znění zprávy č. 2/107
4. jmenovala členy hodnotící komise ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Josef Prokš
a Ing. Vladimír Rašín ve znění zprávy č. 2/107
5. jmenovala náhradníky členů hodnotící komise: Ing. Stanislav Šťastný, Bc. Martina
Doležalová, Ing. Jiří Pešek ve znění zprávy č. 2/107
1385/107/2021/RMS
schválila plán práce v lesích v majetku města Slatiňany pro rok 2022 ve znění zprávy 3/107
1386/107/2021/RMS
neschválila poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADKY, z. s., Uherčice 339, 691
62 Uherčice, IČO 10722289 znění zprávy č. 4/107

1387/107/2021/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, a to se
společností ASEKOL a.s. IČ: 27373231, sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4 ve
znění, zprávy č. 5/107
1388/107/2021/RMS
1. schválila provést na části pozemkových parcel č. 680/1 a 369/28 v kat. území Slatiňany
stavbu zařízení distribuční soustavy – kabel NN, která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem:
„Slatiňany, Čechova 805-knn“, ve znění zprávy č. 7/107,
2. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 54,5 bm) pozemkových parcel č. 680/1, a
369/28 v kat. území Slatiňany, 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, Čechova 805-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši
2 000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č.7/107,
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca
54,5 bm) pozemkových parcel č. č. 680/1 a 369/28 v kat. území Slatiňany pro zařízení
distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV, ve znění zprávy č. 7/107
1389/107/2021/RMS
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.10.2021 do 31.3.2022
s paní VP, ve znění zprávy č. 8/107
1390/107/2021/RMS
schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové
části na 84.228.114,87 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.784.728,27 Kč) a ve výdajové
části 113.472.943,14 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění
zprávy č. 9/107
1391/107/2021/RMS
schválila cenu vstupného na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ ve dnech 25.11.,
2.12., 9.12, 16.12. 2021 - dospělí 40 Kč a děti 20 Kč
1392/107/2021/RMS
vzala na vědomí výsledky kontroly České školní inspekce ve Školní jídelně
1393/107/2021/RMS
navrhla zahájit přípravy Slatiňanského pozastavení na rok 2022
1394/107/2021/RMS
pověřila MěÚ přípravou podkladů na úpravu nájemného v nájemních bytech o 20%

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

