USNESENÍ
z 66. schůze rady města Slatiňany
ze dne 9. ledna 2017
Rada města Slatiňany
823/66/2017/RMS
schválila návrh rozšířeného programu na 66. schůze rady města Slatiňany o bod
č. 8 – Trpišov splašková kanalizace – Dodatek ke smlouvě o dílo
824/66/2017/RMS
schválila uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb ve znění zprávy
č. 1/66
825/66/2017/RMS
vydala vnitřní směrnici č. 1/2017/RMS pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Městského
úřadu Slatiňany pro rok 2017 ve znění zprávy č. 2/66
826/66/2017/RMS
schválila rozdělení celkového limitu na dotace z rozpočtu města Slatiňany v rámci výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2017 ve výši 500.000,- Kč:
- 445.000,- Kč na činnost a ceny do soutěží pořizované příjemcem dotace
- 15.000,- Kč poháry a čestné ceny se znakem města
- 40.000,- Kč rezerva
ve znění zprávy č. 3/66
827/66/2017/RMS
1) vyhlásila dnem 9. ledna 2017 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
v roce 2017, ve znění zprávy č. 4/66.
2) jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany takto :
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Jan Hanuš, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO
ve znění zprávy č. 4/66.
828/66/2017/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 „KNN“, ve znění zprávy č. 5/66
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 2 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: „KNN“. 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. 5/66
3) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene1

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti na části (cca 2 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. 5/66
829/66/2017/RMS
1) schválila provést na částech pozemkových parcel č.: 396, 243/1, 243/3 a 384/1 v kat.
území Škrovád a části pozemkové parcely č. 549 v kat. území Trpišov stavbu výtlakové
kanalizační přípojky HDPE 63 x 5,8 mm, která bude vybudována Krajským ředitelstvím
policie Pardubického kraje, IČ: 72050250, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, Pardubice,
v rámci stavby „KŘP Pak-ÚZ Trpišov-napojení na veřejnou kanalizaci“, ve znění zprávy
č. 6/66
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech pozemkových parcel č.: 396,
243/1, 243/3 a 384/1 v kat. území Škrovád (v rozsahu cca 819 bm) a části pozemkové parcely
č. 549 v kat. území Trpišov (v rozsahu cca 91 bm), které bude spočívat v právu Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, IČ: 72050250, se sídlem Na Spravedlnosti 2516,
Pardubice, umístit, zřídit a provozovat na předmětných pozemcích stavbu výtlakové
kanalizační přípojky a jejího technologického obslužného zařízení vybudovaných v rámci
stavby: „KŘP Pak-ÚZ Trpišov-napojení na veřejnou kanalizaci“. 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. 6/66
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 pozemkových parcel č.: 396, 243/1, 243/3 a 384/1 v kat.
území Škrovád (v rozsahu cca 819 bm) a části pozemkové parcely č. 549 v kat. území Trpišov
(v rozsahu cca 91 bm) pro stavbu výtlakové kanalizační přípojky a jejího technologického
obslužného zařízení s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, IČ: 72050250,
se sídlem Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, ve znění zprávy č. 6/66
830/66/2017/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 7/66
831/66/2017/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 2 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 č.8/66
832/66/2017/RMS
vzala na vědomí žádost manželů Průšových o spoluúčast města na výstavbě veřejného
osvětlení v lokalitě Škrovád – Kunčí II. Etapa
833/66/2017/RM
schválila do tomboly na Městský ples 28.1.2017 volné vstupenky pro 2 osoby na plovárnu
města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník
Vítězslav Kolek
starosta
místostarosta
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