USNESENÍ
z 56. schůze rady města Slatiňany
ze dne 15. srpna 2016
Rada města Slatiňany
697/56/2016/RMS
schválila návrh programu 56. schůze rady města Slatiňany
698/56/2016/RMS
schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2013 ve znění zprávy č. 1/56
699/56/2016/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 8058924011 s ČSOB Pojišťovnou, a.s.,
člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí čp. 1458, Zelené předměstí, 532 18 Pardubice ve
znění zprávy č. 2/56
700/56/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava mostu
ve Škrovádu společnosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering s. r. o., Čepí 104
533 32 Čepí – Pardubice, nabídková cena vč. DPH 478 245,19 Kč ve znění zprávy č. 3/56
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Oprava mostu
ve Škrovádu se zhotovitelem MPS Mostní a pozemní stavby engineering s. r. o., Čepí 104,
533 32 Čepí – Pardubice, nabídková cena vč. DPH 478 245,19 Kč za podmínky zajištění
finančních prostředků ve znění zprávy č. 3/56
701/56/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava
chodníku v části ulice Medunova, Slatiňany společnosti PP-GROUP.cz s. r. o., Pasecká 378,
539 44 Proseč, nabídková cena vč. DPH 538 502,22 Kč ve znění zprávy č. 4/56
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Oprava chodníku v části ulice Medunova, Slatiňany se zhotovitelem PP-GROUP.cz s. r. o.,
Pasecká 378, 539 44 Proseč, nabídková cena vč. DPH 538 502,22 Kč za podmínky zajištění
finančních prostředků ve znění zprávy č. 4/56
702/56/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Instalace
nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech, Ladislava Šikla, Václavská
1008, 537 01 Chrudim, nabídková cena vč. DPH 242 370,00 Kč ve znění zprávy č. 5/56
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Instalace nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech s Ladislavem
Šiklem, Václavská 1008, 537 01 Chrudim, nabídková cena vč. DPH 242 370,00 Kč
za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 5/56
703/56/2016/RMS
schválila vstupné na „Myslivecké dny“ 11. a 13. 10. 2016 pro interaktivní muzeum Švýcárna
na 40,- Kč na osobu, ve znění zprávy č. 6/56
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704/56/2016/RMS
schválila rozčlenění zemědělských pozemků města Slatiňany podle doby pachtu, ve znění
zprávy č. 7/56
705/56/2016/RMS
schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany
na rok 2016 v příjmové části na 59.705.054,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů
5.681.400,- Kč) a ve výdajové části 61.398.954,79 Kč (dorovnáno financováním výdajů
3.987.500,- Kč) ve znění zprávy k 20 rozpočtovému opatření č. 8/56
706/56/2016/RMS
1) zrušila usnesení č. 1209/87/2009/RMS ze dne 30. 11. 2009 ve věci schválení cen za
zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu
podobného odpadu komunálnímu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání, a to
k 31. 12. 2016, ve znění zprávy č. 9/56
2) schválila ukončit platné smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním
odpadem, a to dohodou případně výpovědí ke dni 31. 12. 2016, ve znění zprávy č. 9/56
3) schválila ceny platné od 1. 1. 2017 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání
(dále jen firmy), které budou v souladu se zákonem o odpadech využívat odpadový systém
města Slatiňany (v rozsahu platné obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému
města Slatiňany, vyjma možnosti využívání sběrného dvora), a to:
– ve výši 2 062,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 110 nebo 120 l
– ve výši 2 337,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 140 l,
– ve výši 3 290,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 240 l,
– ve výši 4 419,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 360 l a
– ve výši 10 310,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 1100 l,
Při více nádobách se celková cena vypočítá násobením schválené ceny a příslušného
počtu nádob dle objemu, ve znění zprávy č. 9/56
4) pověřila hospodářsko-správní odbor MěÚ Slatiňany uzavíráním dohod o ukončení smluv o
zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, smluv o využití odpadového systému
města Slatiňany včetně případných dodatků ve věci úpravy cen (především při úpravě počtu
nádob) s fyzickými a právnickým osobami oprávněnými k podnikání, ve znění zprávy č. 9/56
707/56/2016/RMS
schválila žádost starosty SDH Trpišov o bezúplatné zapůjčení úřadovny v Trpišově na den
20.8.2016 z důvodu konání tradičního posvícenského setkání občanů.
708/56/2016/RMS
schválila dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností městské policie na území
města Slatiňany
709/56/2016/RMS
schválila žádost Českého rybářského svazu z.s. MO Slatiňany k dočasnému uskladnění ryb
(cejnů) z Návesního rybníka v Kunčí do rybníčku u zámku.
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710/56/2016/RMS
schválila udělení plné moci Mgr. Libuši Němcové k nahlédnutí do trestního spisu dle
předloženého návrhu
711/56/2016/RMS
schválila návrh řešení na nové veřejné osvětlení v části ul. Čechova ve Slatiňanech a jeho
předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
712/56/2016/RMS
schválila návrh řešení na nové veřejné osvětlení v části ul. V Tarasích ve Slatiňanech a jeho
předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
713/56/2016/RMS
schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží v ulici Nádražní ve Slatiňanech
a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace a provést současně i II.
variantu, kde bude navrhnuto šikmé stání
714/56/2016/RMS
schválila rekonstrukci koupelny, výměna vany za sprchový kout v městském bytě č. 4,
Staré náměstí č. p. 823, Slatiňany na vlastní náklady nájemců
715/56/2016/RMS
vzala na vědomí dopis manželů Kubů týkající se schodiště ve Škrovádu
716/56/2016/RMS
souhlasila s udělením licence 620 705 Licibořice, Šiškovice – Svídnice - Slatiňany-Chrudim
na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce Josefa Matějku
717/56/2016/RMS
souhlasila s udělením licence na linku Brno, Hlinsko-Pardubice – Praha - Karlovy Vary –
Jáchymov na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce
Karla Mudrocha
718/56/2016/RMS
zrušuje usnesení č. 685/51/2016/RMS ze dne 11.7.2016 ve věci užití betonové plochy
v areálu plovárny města Slatiňany panem Spilkou
719/56/2016/RMS
schválila doplnění kontejnerů na směsný komunální odpad na tato místa:
1x na údržbu – za ČS Spořitelnu
2x k bytovkám na Starém náměstí (1 ks ke každé)
1x chatová oblast u náhonu v Kunčí (za mlýnem)
1x chatová oblast Borek
1x Trpišov – náves
1x chatová oblast Škrovád (u lesa)
Do chatových oblastí za mlýnem a na Borek staré pozinkované, na náves do Trpišova nové
plastové
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
3

