USNESENÍ
č. 108/2018 Rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 11. června 2018
Rada města Slatiňany:
1389/108/2018/RMS
schválila program jednání 108. schůze rady města
1390/108/2018/RMS

1. rozhodla, že v případě, kdy město Slatiňany vypravilo ve smyslu § 5 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, sociální pohřeb osobě,
která zanechala pouze majetek nepatrné hodnoty (tedy majetek zpravidla nepřesahující
obvyklé náklady vypravení pohřbu), bude v rámci dědického řízení přijímat tento
majetek nepatrné hodnoty pouze za podmínky, že se bude jednat jen o finanční
hotovost, kladné zůstatky na účtech, vkladních knížkách apod., v ostatních případech
město Slatiňany vysloví svůj nesouhlas s přijetím majetku nepatrné hodnoty
2. svěřuje odboru HSO v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc k zastupování města Slatiňany při
projednávání dědictví po osobách, jimž město Slatiňany vypravilo sociální pohřeb
3. pověřuje starostu, aby písemně zmocnil příslušné pracovníky odboru HSO
k zastupování města Slatiňany při projednávání dědictví po osobách, jimž město
Slatiňany vypravilo sociální pohřeb
1391/108/2018/RMS

schválila vyhrazení společného hrobu k ukládání uren s ostatky zemřelých, kterým byl
městem Slatiňany vypraven sociální pohřeb a k ukládání ostatků zemřelých z opuštěných
hrobů v případě pronajmutí novému nájemci
1392/108/2018/RMS

vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ve znění zprávy č. 3/108
1393/108/2018/RMS

1. projednala Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: „Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu“, ve znění zprávy
č. 4/108
2. schválila zrušit veřejnou zakázku s názvem: „Svoz a využití biologicky rozložitelného
odpadu“ ve znění zprávy č. 4/108
3. pověřila MěÚ, do 31.8.2018, předložit návrh na sběr a svoz biologicky rozložitelného
odpadu ve vlastní režii.
1394/108/2018/RMS

1. schválila umístění vodovodní a kanalizační přípojky (v délce cca 30 bm) k rekreační
chatě č. ev. 240 ve Slatiňanech, a to do pozemku města Slatiňany parc. č. 666/1 v kat.
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/108
2. schválila zřízení služebnosti inženýrských sítí na části pozemkové parcely č. 666/1
v kat. území Slatiňany, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrských sítí
provozovat a udržovat na předmětné pozemkové parcele stavby inženýrských sítí, tj.
vodovodní přípojku (PE DN 32 mm) a kanalizační přípojku (PVC DN 150 mm).
Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm pozemku dotčeného
stavbami přípojek + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrských sítí, ve znění zprávy č. 5/108 a

3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrských sítí na části pozemkové parcely č. 666/1 v kat. území
Slatiňany pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky (v délce cca 30 bm) se
stavebníkem, ve znění zprávy č. 5/108
1395/108/2018/RMS

schválila „Smlouvu o právní pomoci“ ve znění zprávy č. 6/108
1396/108/2018/RMS

1. schválila uzavření Smlouvy o dílo na administraci dotace na akci „Slatiňany
- rekonstrukce části ulice Klášterní včetně úprav křižovatek Tyršova/Nádražní
a Tyršova/Palackého.“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova
1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531 za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 7/108.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka podpisem Smlouvy o dílo na administraci
dotace na akci „Slatiňany - rekonstrukce části ulice Klášterní včetně úprav křižovatek
Tyršova/Nádražní a Tyršova/Palackého.“ se společností Institut projektového řízení
a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 7/108.
1397/108/2018/RMS

1. schválila uzavření Smlouvy o dílo na administraci dotace na akci „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice ve Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s.,
Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531 za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 8/108.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka podpisem Smlouvy o dílo na administraci
dotace na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Slatiňanech“ se společností
Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové, IČ: 28247531 za podmínky schválení příslušného rozpočtového
opatření ve znění zprávy 8/108.
1398/108/2018/RMS

1. schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní
jídelny Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy
Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r. 2018 ve znění
zprávy č.9/108.
2. schválila na základě § 122 a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce osobní
příplatek ředitelce Mateřské školy ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 9/108
s účinností od 1. července 2018.
1399/108/2018/RMS

1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce s názvem „Zpracování
souboru projektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňany“, ve
znění zprávy č. 10/108.
2. schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zpracování souboru
projektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňany“ a smlouvu o
dílo s vybraným účastníkem, ve znění zprávy č. 10/108.
3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Zpracování souboru projektových dokumentací – revitalizace

Kabeláčova mlýna Slatiňany“, kterým je společnost ANTA spol. s r.o., Hanzlíkova
527/13, 181 00 Praha 8, IČ: 45793891, s nabídkovou cenou 2 930 000,- Kč bez DPH,
ve znění zprávy č. 10/108.
4. pověřuje starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
Oznámení rozhodnutí o výběru
Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
ve znění zprávy č. 10/108.
1400/108/2018/RMS

schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 666/1 v
katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 11/108
1401/108/2018/RMS

schválila čerpání investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 180.000,- Kč na
stavební úpravy spojené s vytvořením nových skladových prostor v hlavní budově školy, ve
znění zprávy č. 12/108
1402/108/2018/RMS

schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 70.272.564,81 Kč (dorovnáno financováním příjmů 8.556.300,- Kč) a ve výdajové
části 71.203.364,81 Kč (dorovnáno financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve znění zprávy č.
13/108
1403/108/2018/RMS

doporučila zastupitelstvu města schválit program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 14/108
1404/108/2018/RMS

1. schválila smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava cyklostezky
ve Slatiňanech“ s vybraným zhotovitelem, kterým je společnost Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava cyklostezky ve Slatiňanech“ se společností Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031 a pověřila
starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu smlouvy
1405/108/2018/RMS

1. schválila smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava místní
komunikace - katastr Trpišov“ s vybraným zhotovitelem, kterým je společnost Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava místní komunikace – katastr Trpišov“ se společností Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031 a pověřila
starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu smlouvy
1406/108/2018/RMS

schválila odpověď na dopis k urgenci zprávy o výsledcích jednání k výši hladiny vodní
nádrže u nádraží
1407/108/2018/RMS

1. rozhodla nezveřejňovat projektové dokumentace a situační plány k investičním
záměrům města Slatiňany.
2. potvrdila možnost nahlížení do projektové dokumentace a situačních plánů
k investičním záměrům města Slatiňany.
1408/108/2018/RMS

1. bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a.s. o zrušení telefonního
přístroje na ulici T. G. Masaryka
2. nesouhlasí s poskytnutím příspěvku 1000,- Kč měsíčně bez DPH, na ztrátový provoz
telefonního přístroje na ulici T. G. Masaryka
1409/108/2018/RMS

1. bere na vědomí dopis „Upozornění na nemožnost postupu dle platného územního
plánu, žádost o přijetí opatření k nápravě“
2. postupuje k projednání zastupitelstvu města dopis „Upozornění na nemožnost
postupu dle platného územního plánu, žádost o přijetí opatření k nápravě“
1410/108/2018/RMS

bere na vědomí informaci o postupu společnosti KVB advokátní kancelář, zastupující město
ve věci „stavební uzávěra“
1411/108/2018/RMS

1. seznámila se s problémem umístění stožárů veřejného osvětlení u projektové
dokumentace na veřejné osvětlení u projektovaného chodníku ve Škrovádu (od
křižovatky „T“ směr křížky). Nad plánovaným chodníkem kde nadzemní vedení VN –
ČEZ nelze umístit stožáry veřejného osvětlení výšky 4 – 5 m, pouze nízké sloupky
výšky cca 0,5 – 1 m
2. ukládá MěÚ Slatiňany zjistit počet nízkých sloupků a současně požádat projektanta o
navržení svítidel umístěných do chodníku, včetně jejich ceny a po té předložit RM
k rozhodnutí.
1412/108/2018/RMS

bere na vědomí informaci o podkladech pro jednání se Sportovním klubem Spartak Slatiňany
OS

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

