USNESENÍ
ze 51. schůze rady města Slatiňany
ze dne 11. července 2016
Rada města Slatiňany
675/51/2016/RMS
schválila návrh programu 51. schůze rady města Slatiňany
676/51/2016/RMS
1) schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování stravování uzavřenou dne
3. 10.2011 mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany a Janem Wiechecem
ve znění zprávy č. 1/51
2) schválila uzavření smlouvy o poskytování stravování s Jaroslavem Čihákem, IČ: 73975460
ve znění zprávy č. 1/51
677/51/2016/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2016 se „Společností
sdružení Trpišov“ Sdružení společností Merit Bau CZ, a.s. a VCES, a.s., se sídlem K Dolíčku
66, 530 02 Pardubice ve znění zprávy 2/51
678/51/2016/RMS
1) schválila provést na částech pozemkových parcel č. 665/4 a č. 232/2 v kat. území Slatiňany
stavbu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn), která bude vybudována společností
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby „Slatiňany,
pí. Víšková, Švermova, p. 218, KNN“, ve znění zprávy č. 3/51
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech (cca 18 bm) pozemkových
parcel č. 665/4 a č. 232/2 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, pí. Víšková“. Náhrada je za zřízení
služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, ve znění zprávy
č. 3/51
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 částech (cca 18 bm) pozemkových parcel č. 665/4 a č. 232/2 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. 3/51
679/51/2016/RMS
1) projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Svoz
směsného komunálního odpadu z města Slatiňany v roce 2017“, zadané jako zakázka malého
rozsahu dle ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se směrnicí č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/51
2) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterým je: AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
s nabídkovou cenou ve výši: 1 553 000,- Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky
(rok 2017), ve znění zprávy č. 4/51
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3) schválila výsledek veřejné zakázky s názvem: „Svoz směsného komunálního odpadu
z města Slatiňany v roce 2017“, ve znění zprávy č. 4/51
4) uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi podepsat zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na zajištění svozu směsného
komunálního odpadu sběrného dvora s vítězným uchazečem, ve znění zprávy č. 4/51
680/51/2016/RMS
1) schválila provést na části pozemkové parcely č. 337/1 v kat. území Škrovád stavbu
zařízení distribuční soustavy (venkovní vedení nn), která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby „Slatiňany,
Škrovád 36, p. Velendorf, NN“, ve znění zprávy č. 5/51
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 30 bm) pozemkové parcely
č. 337/1 v kat. území Škrovád, 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 (venkovní vedení nn)
vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, Škrovád 36, p. Velendorf, 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-služebnosti, ve znění zprávy č. 5/51
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 30 bm) pozemkové parcely č. 337/1 v kat. území Škrovád
pro zařízení distribuční soustavy (venkovní vedení nn) se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 5/51
681/51/2016/RMS
1) vzala na vědomí výsledek vyhodnocení nabídek na zaměření ploch užívaných chataři
v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí, ve znění zprávy č. 6/51
2) schválila objednat geodetické zaměření ploch užívaných chataři v chatové oblast „Borek“
v Kunčí u společnosti Geodetales Chrudim s. r. o., IČ: 27545857, se sídlem K Májovu 1262,
537 01 Chrudim, ve znění zprávy č. 6/51
682/51/2016/RMS
schválila 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 58.681.754,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.449.900,- Kč) a ve výdajové
části 60.144.154,79 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 15. rozpočtovému opatření č. 7/51
683/51/2016/RMS
vzala na vědomí termín konání rady 29. 8. 2016
684/51/2016/RMS
nesouhlasí se zrušením chodníku podél komunikace p.č. 113/3 a 113/2 (Lihovka) a se
zrušením veřejného osvětlení a zpomalovacích prvků
685/51/2016/RMS
schválila uzavření nájemní smlouvy s paní Květoslavou Spilkovou o umístění prodejního
stánku s ledovou tříští, jejímž předmětem je krátkodobý pronájem část zpevněné plochy na
plovárně ve Slatiňanech
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686/51/2016/RMS
schválila udělení licence 650 555 pro dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.,Na
ostrově 177, 537 01 Chrudim.
Na linku č. 650 555 Pardubice- Chrudim-Trhová Kamenice-Horní Bradlo-Seč,Seč-Hoješín

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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