USNESENÍ
z 32. schůze rady města Slatiňany
ze dne 23. listopadu 2015
Rada města Slatiňany
401/32/2015/RMS
schválila návrh programu 32. schůze rady města Slatiňany
402/32/2015/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2015.
2) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2015.
3) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2015.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2015.
403/32/2015/RMS
schválila 24. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové
části na 56.165.097,75 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.849.673,37 Kč) a ve výdajové
části 62.027.271,12 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy k 24
rozpočtovému opatření č. 2/32
404/32/2015/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Realizace povrchu
hřiště v Trpišově ve znění zprávy č. 3/32
405/32/2015/RMS
schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na realizaci
úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 4/32
406/32/2015/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.429,- Kč na
výdaje JSDH Slatiňany s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 70892822 ve znění zprávy 5/32
407/32/2015/RMS
1) zrušila usnesení č. 1243/84/2013/RMS ze dne 11. 12. 2013 ve věci schválení zřízení
věcného břemene na části pozemkové parcely č. 613/1 v kat. území Slatiňany pro nové
kabelové vedení vn a nn ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve znění zprávy
č. 6/32
2) schválila provést stavbu zařízení distribuční soustavy (na částech pozemkových
parc. č. 43 a č. 613/1 v kat. území Slatiňany), která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby „Slatiňany,
náhrada TS CR 1133 ZÁMEK, TS“, ve znění zprávy č. 6/32
3) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech (cca 48 bm) pozemkových
parcel č. 43 a č. 613/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ
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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 vn a nn) vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, náhrada TS CR 1133 ZÁMEK, TS“.
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. 6/32
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 48 bm) pozemkových parcel č. 43 a č. 613/1 v kat. území
Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení vn a nn) se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 6/32
408/32/2015/RMS
1) schválila provést na části pozemkové parc. č. 160/3 v kat. území Slatiňany stavbu zařízení
distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby „Slatiňany, Ke Garážím, 279/11-smyčka
NN“, ve znění zprávy č. 7/32
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 3 bm) pozemkové parcely
č. 160/3 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)
vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, Ke Garážím, 279/11-smyčka NN“. Náhrada je za
zřízení služebnosti stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 7/32
3) 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 části (cca 3 bm) pozemkové parcely 160/3 v kat. území Slatiňany pro
zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 7/32
409/32/2015/RMS
doporučila vést trasu projektovaného „singltreku“ mimo cesty v majetku města na k.ú.
Slatiňany
410/32/2015/RMS
uložila MěÚ Slatiňany zabezpečit povolenky ke vjezdu motorových vozidel do oblasti
„Borek“, na evidenční číslo chaty a rok
411/32/2015/RMS
projednala a doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit návrh rozpočtu na rok 2016
412/32/2015/RMS
vzala na vědomí plán schůzí rady města a zastupitelstva města na I. pololetí 2016
413/32/2015/RMS
rozhodla nevyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele Základní školy Slatiňany
414/32/2015/RMS
vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Vrúbela zaslanou e-mailem dne18. listopadu 2015
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415/32/2015/RMS
souhlasila se žádostí k udělení licence 620 008 pro firmu CAR-TOUR spol. s.r.o.,
Pohřebačka 182, 533 45 Opatovice nad Labem na linku č. 320 008 Slatiňany – Pardubice,
Foxconn.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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