USNESENÍ
z 20. schůze rady města Slatiňany
ze dne 15. června 2015
Rada města Slatiňany
240/20/2015/RMS
schválila návrh programu 20. schůze rady města Slatiňany
241/20/2015/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-3/2015
2) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-3/2015
3) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-3/2015
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-3/2015
242/20/2015/RMS
schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech ve dnech 13. – 17. 7. 2015 (vždy od 7:00-18:00 hodin), a to za celkovou cenu
1.250,- Kč, ve znění zprávy č. 2/20
243/20/2015/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 616/1 o výměře cca 40 m2
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/20
244/20/2015/RMS
1) zrušilo usnesení č. 58/6/2014/RMS ze dne 17. 12. 2014 ve věci schválení zřízení věcného
břemene-služebnosti na části (cca 125 bm) pozemkové parcely č. 212/48 v kat. území
Slatiňany pro nové kabelové vedení nn ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
ve znění zprávy č. 4/20
2) schválila provést stavbu kabelového vedení nn v ul. Neumannova a Příční ve Slatiňanech
(na parc. č. 212/48 a 213/19), která buda vybudována společností ČEZ Distribuce a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce „Slatiňany, Škrovád, č. p. 587,
úprava nn, NN“, a to za podmínky, že společnost ČEZ Distribuce a. s. umožní městu
Slatiňany uložit do výkopu kabel veřejného osvětlení, ve znění zprávy č. 4/20
3) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech (cca 377 bm) pozemkové
parcely č. 212/48 a č. 213/19 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy (kabelové
vedení nn v ul. Neumannova a Příční ve Slatiňanech), které bude vybudované v rámci akce:
„Slatiňany, Škrovád, č. p. 587, úprava nn, NN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemene, ve znění zprávy č. 4/20
4) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti na částech (cca 377 bm) pozemkové parcely č. 212/48 a č. 213/19 v kat.
území Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn v ul. Neumannova
a Příční ve Slatiňanech) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, ve znění zprávy č. 4/20
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245/20/2015/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb. poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli
Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění
mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r. 2015 ve znění zprávy č.5/20
246/20/2015/RMS
1) schválila umístění stavby chaty č. ev. 50 včetně její přístavby v kat. území Kunčí, na
pozemcích města Slatiňany parc. č. 299/17 a parc. č. 299/1 o celkové výměře 68 m 2 v kat.
území Kunčí, ve znění zprávy č. 6/20
2) schválila uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby chaty č. ev. 50 včetně její
přístavby v kat. území Kunčí na pozemcích města Slatiňany, a to parc. č. 299/17 a parc.
č. 299/1 o celkové výměře 68 m2 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 6/20
3) schválila trvalé odnětí pozemku parc. č. 299/17 o výměře 51 m2 a části pozemkové parcely
č. 299/1 o výměře 17 m2 v kat. území Kunčí z plnění funkcí lesa, a to pro stavbu chaty
č. ev. 50 v kat. území Kunčí za podmínky, že poplatek za trvalé odnětí uhradí vlastník
předmětné chaty, ve znění zprávy č. 6/20
247/20/2015/RMS
schválila:
a) Účetní závěrku Základní školy Slatiňany za rok 2014
b) Účetní závěrku Mateřské školy Slatiňany za rok 2014
c) Účetní závěrku Školní jídelny Slatiňany za rok 2014
d) Účetní závěrku Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2014.
248/20/2015/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 8/20
249/20/2015/RMS
vzala na vědomí územní studii Slatiňany – jih
250/20/2015/RMS
vzala na vědomí architektonickou studii „pietní místo v Kunčí“ a doporučuje dopracovat
předložený záměr
251/20/2015/RMS
vzala na vědomí návrh ve věci jmenovitého hlasování na schůzích zastupitelstva a ukládá
MěÚ prověřit možnosti a formy zapracování do jednacího řádu
252/20/2015/RMS
schválila žádost o zvýhodněný vstup na plovárnu města v rámci volejbalového turnaje
a schvaluje snížené vstupné ve výši 20,-Kč/osoba/den
253/20/2015/RMS
schválila převod 120.000,-Kč z rozpočtu Základní školy Slatiňany na nákup interaktivních
tabulí, a to z investičního do neinvestičního příspěvku (cena 1 tabule nepřesáhne částku
40. 000,-Kč). Za podmínky schválení změny závazných ukazatelů Základní školy Slatiňany
a schválení příslušného rozpočtového opatření
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254/20/2015/RMS
uložila MěÚ Slatiňany zaslat materiály členům rady města Slatiňany„ Postup zadavatele při
zadávání veřejné zakázky Trpišov - splašková kanalizace“
255/20/2015/RMS
projednala zařadit do následného výběrového řízení na dodavatele svozu komunálního
odpadu alternativu 14 - ti denního cyklu pro směsný odpad, dále v návaznosti na letošní vývoj
v hospodaření s bioodpadem zařadit alternativu s využitím nádob na odvoz této komodity
přímo od občanů
256/20/2015/RMS
schválila návrh na řešení přechodu před prodejnou „Potraviny Málek“ a jeho předání
projektantovi ke zpracování.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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