USNESENÍ
ze 75. schůze rady města Slatiňany
ze dne 10. dubna 2017
Rada města Slatiňany
937/75/2017/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 75. schůze rady města Slatiňany o bod
č. 9. „Veřejná vyhláška“, který byl zařazen na začátek jednání
938/75/2017/RMS
rozhodla oznámit formou „Veřejné vyhlášky“ řízení o návrhu opatření obecné povahy
č. 1/2017, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře a následně toto opatření
vydat ve znění zprávy č. 9/75
939/75/2017/RMS
vzala na vědomí zprávu o provedení kontroly Českou školní inspekcí Pardubického
inspektorátu ve Školní jídelně Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/75
940/75/2017/RMS
1. zrušila usnesení č. 871/69/2017/RMS
2. 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. 2/75
941/75/2017/RMS
1. schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany
ve znění zprávy č. 3/75
2. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku
3. určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 30. 6. 2017
ve znění zprávy č. 3/75
942/75/2017/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parc. č. 496/20 (v rozsahu cca 66 bm) v kat. území
Trpišov stavbu zařízení distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „Trpišov,
p. Vaníček, par. 58/2, 60/2, KNN“, ve znění zprávy č. 4 75
2. zplnomocnila pana Josefa Boučka, (zástupce společnosti PEN-projekty energetiky, s. r. o.)
zastupováním města Slatiňany ve věci vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska
Odboru památkové péče MěÚ Chrudim ke stavbě: „ Trpišov, p. Vaníček, par. 58/2, 60/2,
KNN“, ve znění zprávy
č. 4 /75
3. schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 66 bm) pozemkové parcely
č. 496/20 v kat. území Trpišov, 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: „Trpišov, p. Vaníček, par. 58/2, 60/2, KNN“.
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Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm kabelového vedení + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění
zprávy č. 4 /75
4. 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 66 bm) pozemkové parcely 496/20 v kat. území Trpišov
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. 4/75
943/75/2017/RMS
schválila zapůjčení společenského sálu (včetně příslušenství) ve Společenském domě č. p.
287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech panu Bc. Martinovi Dostálovi, ve dnech 10. – 14. 7. 2017
a 17. – 21. 7. 2017 (každý den vždy od 7:00-18:00 hodin), a to za cenu 250,- Kč/den, ve znění
zprávy č. 5/75.
944/75/2017/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu části pozemkové parc. č. 536/4 o výměře 16 m2 v kat.
území Slatiňany a prostor (kiosku) sloužících podnikání o výměře 10 m2 nacházejících se
v objektu (drobné stavbě) bez čísla popisného a evidenčního, který je součástí pozemkové
parcely č. 536/4 v kat. území Slatiňany, za nájemné ve výši: 2 000,- Kč/rok za užívání
pozemku (16 m2) a 6 000,- Kč/rok za užívání prostor kiosku (10 m2)
Smlouva bude uzavřena s panem Jiřím Jandíkem, po splnění podmínky zajištění WC pro
obsluhu občerstvení v předmětném kiosku na parkovišti, ve znění zprávy č. 6/75
945/75/2017/RMS
neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jírovce maďalu na pozemku parc. č. 183/4
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 7/75
946/75/2017/RMS
neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc.
č. 183/4 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 7/75
947/75/2017/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice na pozemku parc. č. 816
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 7/75
948/75/2017/RMS
schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 71.445.945,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.775.331,16 Kč) a ve výdajové
části 98.233.776,56 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 8. rozpočtovému opatření č. 8/75
949/75/2017/RMS
schválila přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci ZUŠ
Slatiňany od firmy Euro - Šarm spol., s r.o. Vítězství 251, 53821 Slatiňany na tisk reklamních
map
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950/75/2017/RMS
1. rozhodla, že uvolněné prostory v přízemí domu čp. 771, ulice T. G. Masaryka Slatiňany
nebudou nadále nabízeny ke komerčnímu pronájmu
2. uložila Hospodářsko- správnímu odboru MěÚ Slatiňany připravit zastupitelstvu města
k posouzení příslušné dokumenty pro předání uvolněných prostor čp. 771, ulice T. G.
Masaryka Slatiňany do užívání příspěvkové organizaci města Základní umělecké škole
Slatiňany
951/75/2017/RMS
souhlasila s instalací parkovacího automatu na parkoviště u MěÚ a s možností platby přes
mobilní telefon
952/75/2017/RMS
vzala na vědomí informaci Mgr. Milana Chalupníka o iniciativě rodičů zařadit do výuky
volitelných jazyků na Základní škole ve Slatiňanech ruský jazyk
953/75/2017/RMS
1. schválila změnu rozsahu dotčení pozemkových parc. č. 179/32, č. 179/61 a č. 665/4 v kat.
území Slatiňany stavbou vodovodní přípojky pro stavbu RD na pozemku parc. č. 218 v kat.
území Slatiňany
2. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvě o právu provést stavbu č. 58/2017 ze dne 10. 3. 2017,
a to ve věci změny (úpravy) rozsahu dotčení pozemkových parc. č. 179/32, č. 179/61
a č. 665/4 v kat. území Slatiňany stavbou vodovodní přípojky, a to s paní Ladislavou
Novákovou.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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