USNESENÍ
z 69. schůze rady města Slatiňany
ze dne 13. února 2017
Rada města Slatiňany
857/69/2017/RMS
schválila rozšířený návrh programu na 69. schůze rady města Slatiňany o body:
č. 15. Doplnění – 3. rozpočtové opatření - změna schváleného rozpočtu města Slatiňany
na r. 2017
č. 16. Přijetí věcného daru mikrobusu ze Švýcarska
858/69/2017/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2016 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění zprávy
č. 1/69
859/69/2017/RMS
vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2016 ve znění
zprávy č. 2/69
860/69/2017/RMS
vzala na vědomí informaci o stavu požární ochrany ve městě za rok 2016 ve znění zprávy
č. 3/69
861/69/2017/RMS
1) vzala na vědomí termín konání 7. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu
27. 1. 2018
2) uložila MěÚ připravit pořádání 7. Městského plesu.
862/69/2017/RMS
schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 765, Farská ulice
ve Slatiňanech, s účinností od 1. března 2017, ve znění zprávy č. 5/69
863/69/2017/RMS
1) schválila přijetí věcného daru od Ing. Jiřího Kubeše, ve znění zprávy č. 6/69
2) schválila uzavření darovací smlouvy s Ing. Jiřím Kubešem, ve znění zprávy č. 6/69
864/69/2017/RMS
souhlasí s dodatečným povolením stávajících vodovodních přípojek za podmínky zaměření
přípojek jejich vlastníky a zřízení věcného břemene a zároveň nesouhlasí s povolováním
nových vodovodních přípojek v chatové oblasti “Borek“ na pozemcích města Slatiňany
do schválení nového územního plánu
865/69/2017/RMS
1)vydala vnitřní směrnici „Pokladna městského úřadu Slatiňany“ ve znění zprávy č. 8/69
2) vydala vnitřní směrnici „Oběh účetních dokladů a vedení účetnictví“, ve znění zprávy
č. 8/69
866/69/2017/RMS
1) schválila umístění vodovodního řadu (v délce cca 200 bm) včetně 2 přípojek k pozemkům
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parc. č. 58/2 a parc. č. 47/2, obě v kat. území Trpišov, do pozemku parc. č. 496/20
v kat. území Trpišov ve vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/69
2) schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 200 bm) pozemkové parcely
č. 496/20 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele
inženýrské sítě provozovat a udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu vodovodního
řadu, PE d 63 mm. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm vodovodu
+ DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, ve znění zprávy č. 9/69
3) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na části pozemkové parcely č. 496/20 v kat. území Trpišov pro stavbu vodovodního řadu
(v délce cca 200 m) včetně 2 přípojek, ve znění zprávy č. 9/69
867/69/2017/RMS
schválila zakoupit 5 ks nádob o objemu 240 l na odkládání drobných kovových odpadů a tyto
umístit do těchto stávajících „hnízd“ s kontejnery:
1) na Staré náměstí – k základní škole,
2) na sídliště v ul. Tyršova,
3) na náves do Škrovádu,
4) na náves do Kunčí,
5) na náves do Trpišova, ve znění zprávy č. 10/69
868/69/2017/RMS
1) vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech
v roce 2016 ve znění zprávy č. 11/69
2) schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí
společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m 2 včetně příslušenství
pro rok 2017 ve výši:
 350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč + DPH/hodinu
v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické
agitace)
 252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně
pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky,
apod.)
 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených
na území města Slatiňany
 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
 zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
 zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
 zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány
městem Slatiňany
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí
HSO), ve znění zprávy č. 11/69
3) pověřila hospodářsko-správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor
společenského sálu v přízemí společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených
podmínek pro zapůjčení, ve znění zprávy č. 11/69
4) schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu v roce
2017 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku-svazu skautů
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a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci
Slatiňany a 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany ve znění
zprávy č. 11/69
869/69/2017/RMS
schválila:
závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou
školu Slatiňany, ve znění zprávy č. 12/69
870/69/2017/RMS
schválila:
odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 13/69
871/69/2017/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 – Zrušení pohřebiště
v Kunčí, znění zprávy č. 14/69
872/69/2017/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 63.735.684,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.186.400,- Kč) a ve výdajové
části 89.934.584,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 3. rozpočtovému opatření č. 15/69
873/69/2017/RMS
schválila přijetí věcného daru od partnerské školy „Schule Rorbas-Freienstein-Teufen,
Dorfstrasse 9, 8427 Freienstein“ ze Švýcarska, ve znění zprávy č. 16/69
874/69/2017/RMS
schválila stavební úpravy vodní nádrže u nádraží – změna v původně projektovaném sjezdu
875/69/2017/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Slatiňany z důvodu přerušení
dodávky elektrického proudu dne 3. 3. 2017 pro hlavní budovu i budovu I. stupně
876/69/2017/RMS
neschválila umístění reklamního zařízení firmy outdoor akzent s.r.o., Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4, na pozemku č. parc. 119/2 v k. ú. Škrovád
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877/69/2017/RMS
schválila udělení výjimku z vnitřní směrnice č. 8/2014 RMS „Zásady pro organizování
občanských sňatků a ostatních činností záležitosti kultury“ čl. 5 bod 3 posunem termínu
odevzdání podkladů na příspěvek na ošatné z 31. 1. 2017 na 17. 3. 2017 pro Mgr. Milana
Chalupníka
878/69/2017/RMS
ukládá MěÚ připravit podklady k vydání územního opatření o stavební uzávěře na
pozemcích p.č. 587/1 (k. ú. Slatiňany – v ÚP lokalita 24/R), a p. č. 156/35
( k. ú. Škrovád v ÚP 25/R).

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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