USNESENÍ
z 36. schůze rady města Slatiňany
ze dne 25. ledna 2016
Rada města Slatiňany
463/36/2016/RMS
schválila návrh programu 36. schůze rady města Slatiňany
464/36/2016/RMS
a) rozhodla odložit věc pronájem kiosku, parkoviště a sociálního zařízení u hřebčína ve
Slatiňanech
b) rozhodla vypsat výběrové řízení na umístění parkovacích automatů postupně na vybraných
lokalitách města
465/36/2016/RMS
a) projednala
Námitky společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, sídlem Teplice,
Křižíkova 2393, PSČ 41501, IČ: 40233308 (dále jen „stěžovatel“) proti úkonům zadavatele a
to proti zadávacím podmínkám a proti nedostatečně dlouhému prodloužení lhůty pro podání
nabídek v rámci podlimitní zakázky s názvem „Trpišov – splašková kanalizace“, ve znění dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy, podané dle ust. § 110 odst. 2 a 3 zák. č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
b) rozhodla
vyhovět námitce společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501, IČ: 40233308 proti úkonům zadavatele a to
proti zadávacím podmínkám a proti nedostatečně dlouhému prodloužení lhůty pro podání
nabídek, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, podané dle ust. § 110 odst. 2 a 3 zák. č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
c) ukládá
1) MVDr. Ivanu Jeníkovi, starostovi města Slatiňany
Podepsat Rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Termín: 25.1.2015
2) Ing. Jan Hurdálkovi, prokuristovi společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám.
Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČO: 27504514, jako zástupci zadavatele zaslat
oznámení o podaných námitkách a rozhodnutí o námitkách všem subjektům a v termínech
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
466/36/2016/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 55.815.200,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.866.000,- Kč) a ve výdajové části
54.693.700,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 2.rozpočtovému opatření č. 3/36
467/36/2016/RMS
vzala na vědomí žádost společnosti Novodobá Sanitka s.r.o. IČ: 020 35 090, se sídlem
Kamenný pahorek 551, 417 23 Košťany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
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soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35073 a doporučuje nalézt jiné místo na umístění
poutače na pozemku města Slatiňany
468/36/2016/RMS
vzala na vědomí žádost o pořádání orientačního běhu klubem OK Lokomotiva Pardubice
v katastru města Slatiňany
469/36/2016/RMS
1) vzala na vědomí dopis ředitele DSS Slatiňany ve věci likvidace komunálního odpadu.
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka jednáním s ředitelem DSS Slatiňany
Ing. Miroslavem Kubínem o způsobu likvidace komunálního odpadu
470/36/2016/RMS
schválila instalovat zkušebně 3 ks veřejného osvětlení
471/36/2016/RMS
pověřila Mgr. Bc. Milana Chalupníka projednat dopis zaměstnanců Mateřské školy Slatiňany
s vedením Mateřské školy Slatiňany
472/36/2016/RMS
schválila žádost Pardubického kraje, odboru dopravy o udělení licence 650 500 na
provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce ARRIVA Východní
Čechy a.s. k provozování autobusové linky na trase Pardubice-Chrudim-Miřetice, Ležáky.
473/36/2016/RMS
schválila vypovězení nájemní smlouvy dohodou ke dni 29. února 2016 na byt č. 4 v DPS
Slatiňany.
474/36/2016/RMS
schválila zřízení bodů záchrany v Městských lesích Slatiňany v lokalitách Hájenka Trpišov a
Bárův kopec.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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