USNESENÍ
z 50. schůze rady města Slatiňany
ze dne 20. června 2016
Rada města Slatiňany
653/50/2016/RMS
1) schválila rozšíření programu rady č. 50 o bod č. 12. Návrh zhotovitelů na oslovení
s výzvou k podání nabídek na instalaci nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve
Slatiňanech
2) schválila rozšířený program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o body :
6. Nabídka koupě části pozemkové parc. č. 86/39 v kat. území Škrovád (schody u návsi)
7. Záměr prodeje části pozemkové parc. č. 651/1 v kat. území Slatiňany
8. 1. Doplněk koncesní smlouvy
654/50/2016/RMS
schválila Vnitřní směrnici č. 6/2016 pro stanovení pravidel pro zajištění ochrany osobních
údajů při provozování městského kamerového systému ve městě Slatiňany Městskou policií
Chrudim, ve znění zprávy č. 1/50
655/50/2016/RMS
na základě § 122 zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, určila s účinností od 1.7.2016 plat ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ve znění
zprávy č. 2/50
656/50/2016/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 – Oprava mostu
ve Škrovádu ve znění zprávy č. 3/50
657/50/2016/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku, tj. části pozemkové parc. č. 616/1 o výměře
41 m2 a části pozemkové parc. č. 683/2 o výměře 27 m2 v kat. území Slatiňany za nájemné
ve výši 9,- Kč/m2/rok, ve znění zprávy č. 4/50
658/50/2016/RMS
1) schválila umístění stavby chaty č. ev. 47 v kat. území Kunčí na pozemcích města
Slatiňany, a to parc. č. 299/12 o výměře 41 m2 a části parc. č. 298 o výměře cca 5 m2 v kat.
území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/50
2) schválila uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby chaty č. ev. 47 v kat. území
Kunčí na pozemcích města Slatiňany, a to parc. č. 299/12 o výměře 41 m 2 a části parc. č. 298
o výměře cca 5 m2 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/50
3) schválila trvalé odnětí pozemku parc. č. 299/12 o výměře 41 m2 a části pozemkové parcely
č. 298 o výměře 5 m2 v kat. území Kunčí z plnění funkcí lesa, a to pro stavbu chaty č. ev. 47
v kat. území Kunčí za podmínky, že poplatek za trvalé odnětí uhradí vlastník předmětné
chaty, ve znění zprávy č. 5/50
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659/50/2016/RMS
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na areál plovárny ve Slatiňanech k uspořádání závodu
se psy, a to ve dnech 6. 10. 2016 – 10. 10. 2016 za celkové nájemné ve výši 2 000,- Kč, ve
znění zprávy č. 6/50
660/50/2016/RMS
1) schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany
ve znění zprávy č. 7/50
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické
likvidaci na 31. 8. 2016, ve znění zprávy č. 7/50
661/50/2016/RMS
schválila přerušení jednání v 15.40 hod. a pokračování po ukončení jednání zastupitelstva
města Slatiňany
662/50/2016/RMS
schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 58.563.354,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.373.900,- Kč) a ve výdajové
části 59.949.754,79 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 14. rozpočtovému opatření č. 8/50
663/50/2016/RMS
schválila uzavření smlouvy o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se
společností Vodovody a kanalizacemi Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim,
IČ 48171590 jako budoucím vlastníkem a Vodárenskou společností, a.s., Novoměstská 626,
539 28 Chrudim, IČ 27484211, jako provozovatelem ve znění zprávy č. 9/50
664/50/2016/RMS
1) vzala na vědomí cenové nabídky za výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci akce
„Splašková kanalizace Trpišov“ ve znění zprávy 10/50
2) schválila uzavření Smlouvy o dílo na výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci akce
„Splašková kanalizace Trpišov“ se společností AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853,
538 21 Slatiňany ve znění zprávy 10/50
665/50/2016/RMS
schválila uzavření Smlouvy o dílo na administraci dotace při projektu „Splašková kanalizace
Trpišov“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531 ve znění zprávy 11/50
666/50/2016/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 – Instalace nového
ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 12/50
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667/50/2016/RMS
schválila umožnění vstupu na WC, odběru vody a elektřiny při slavnostním otevření veřejně
přístupného sportoviště pro občany, děti a mládež v místní části Trpišov“z úřadovny města
Slatiňany v Trpišově dne 25. 6. 2016
668/50/2016/RMS
vzala na vědomí informaci ředitele Základní školy Slatiňany o získání grantu ve výběrovém
řízení v programu Erasmus + školní vzdělávání – Klíčová akce 1 ve Výzvě 2016 a získala tak
grant ve výši 21.352 EUR
669/50/2016/RMS
vzala na vědomí zprávu o aktuální situaci a provedených opatření v Mateřské škole Slatiňany
670/50/2016/RMS
schválila uzavření nájemní smlouvy se společností VESPER BEVERAGES s.r.o.,Husova
1746, 530 03 Pardubice, IČ: 015 29 951,DIČ: CZ01529951, jejímž předmětem je krátkodobý
pronájem část zpevněné plochy na plovárně ve Slatiňanech
671/50/2016/RMS
vzala na vědomí výsledek ankety na architektonický návrh (studii) k parkovému propojení
T.G.M. a Tyršova ulice u sokolovny ve Slatiňanech
672/50/2016/RMS
vzala na vědomí žádostí k udělení licence 620 011 na provozování zvláštní linkové osobní
vnitrostátní dopravy pro dopravce LAS autodoprava s.r.o. sídlo Májov 148, 57301 Chrudim
na linku č. 620 011 Zaječice – Slatiňany – Hrochův Týnec – Tuněchody – Pardubice,
Černá za Bory
673/50/2016/RMS
schválila nákres rozprostření zařízení staveniště na parc. č. 474/1 v kat. území Slatiňany
pro stavbu „Stavba chodníku podél části Sečské ulice ve Slatiňanech – IV. část“ za podmínky
uvedení pozemku do původního stavu (tj. rozprostření ornice a osetí travním semenem).
Pozemek bude zapůjčen bezplatně od 27. 6. 2016 do 31. 8. 2016
674/50/2016/RMS
schválila „Návštěvní řád veřejně přístupného sportoviště pro občany, děti a mládež v místní
části Trpišov“

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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