USNESENÍ
z 80. schůze rady města Slatiňany
ze dne 21. června 2017
Rada města Slatiňany
1023/80/2017/RMS
schválila rozšířený návrh programu 80. schůze rady města Slatiňany o body:
2. Doplnění – 14 rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany
na r. 2017
6. Čerpání rezervního a investičního fondu Školní jídelny Slatiňany
7. Udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 8/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu města Slatiňany na dodávky a služby – Komplexní řešení telefonních, internetových
a datových služeb – pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení
pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace
8. Přijetí daru pro základní školu Slatiňany, T.G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany
od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle,
14000 Praha 4
1024/80/2017/RMS
schválila Manipulační řád pro vodní nádrž u nádraží, Slatiňany ve znění zprávy č. 1/80
1025/80/2017/RMS
schválila podporu organizace Amalthea z. s., pobočky Chrudim, Městský park 274, 537 01
Chrudim IV formou bezplatné inzerce v měsíčníku Ozvěny a bezplatným vyvěšení letáků
ve znění zprávy č. 3/80
1026/80/2017/RMS
schválila vypovědět Smlouvu č. S/C031/5000011/2014/011 (341/2014) na zajištění svozu
a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu uzavřenou dne 26. 6. 2014 se
společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem
Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 2, ve znění zprávy č. 5/80
1027/80/2017/RMS
1. schválila čerpání rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 39.176,- Kč na výměnu
dveří ve školní jídelně, ve znění zprávy č. 6/80
2. schválila čerpání investičního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 50.798,- Kč na
vybudování nové počítačové sítě ve školní jídelně, ve znění zprávy č. 6/80
1028/80/2017/RMS
1. schválila udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 8/2016 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu města Slatiňany na dodávky a služby – Komplexní řešení telefonních,
internetových a datových služeb – pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně
internetového připojení pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace, ve znění
zprávy č. 7/80
2. vzala na vědomí cenovou nabídku na zakázku města malého rozsahu na dodávky a služby
– Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb – pevné a mobilní hlasové
a datové služby včetně internetového připojení pro město Slatiňany a jím zřizované
příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, Školní jídelna
Slatiňany) společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,
ve znění zprávy č. 7/80
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3. schválila uzavřít smlouvu na poskytování komplexního řešení telefonních, internetových
a datových služeb – pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení
pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany,
Mateřská škola Slatiňany, Školní jídelna Slatiňany) se společností O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ve znění zprávy č. 7/80
1029/80/2017/RMS
schválila přijetí daru v celkové výši do 870.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany,
T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.,
se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4
1030/80/2017/RMS
doporučila vypuštění bodu č. 2/17 Dodatek ke zřizovací listině ZUŠ Slatiňany z programu
jednání 17. Zastupitelstva města Slatiňany
1031/80/2017/RMS
schválila zahájení pilotního projektu svozu biologicky rozložitelného odpadu přímo od domu
(z hnědých popelnic) formou zveřejnění článku v Ozvěnách Slatiňan za účelem zjištění zájmu
o svoz
1032/80/2017/RMS
udělila souhlas Myslivecké společnosti Slatiňany, z. s. s vypuštěním 100 ks kachen divokých
z faremního chovu na rybníky v Kunčí
1033/80/2017/RMS
stanovila společnosti ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice za pronájem
nebytových prostor v přístavku objektu bývalé Modely nájemné ve výši 3.500,- Kč/měsíc
1034/80/2017/RMS
1. vzala na vědomí dopis pana Martina Málka ve věci řešení bezpečnosti přechodu
u prodejny Potraviny Málek, včetně obrazové přílohy
2. souhlasí s navrženou schůzkou za podmínky předložení projektové dokumentace schválené
dotčenými orgány (ŘSD, Policie ČR – odbor dopravy)
1035/80/2017/RMS
pověřila MěÚ přípravou případné opravy hrobu Václava Meduny
1036/80/2017/RMS
schválila prohlášení, že město Slatiňany, IČ 00270920, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany,
zastoupené starostou MVDr. Ivanem Jeníkem, jako investor stavby s názvem: Trpišov –
splašková kanalizace, se tímto zavazuje na své náklady odstranit případné škody způsobené
zásahy prováděnými v souvislosti s uvedenou stavbou do pozemků označených jako
pozemková parcela číslo 359 a pozemková parcela číslo 367/3 v katastrálním území Trpišov,
které jsou ve výlučném vlastnictví pana Františka Zábranského.
Jedná se zejména o ekologické škody (např. kontaminace pozemků ropnými látkami apod.)
Město zajistí založení trvalého porostu na daném pozemku do 31. 10. 2017

1037/80/2017/RMS
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schválila přerušení jednání schůze rady v 15.53 hod.
1038/80/2017/RMS
schválila pokračování jednání schůze rady v 19.08 hod.
1039/80/2017/RMS
schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 71.841.252,15 Kč (dorovnáno financováním příjmů 36.087.031,16 Kč) a ve výdajové
části 103.940.783,31 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 14. rozpočtovému opatření č. 2/80.
1040/80/2017/RMS
schválila čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 26.000,- Kč na montáž
střešní krytiny na kolárny a 60.000,- Kč na výměnu podlahové krytiny a zednické práce
v 5. třídě, celkem ve výši 86.000,- Kč ve znění zprávy č. 4/80.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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VÝPIS Z
USNESENÍ
z 80. schůze rady města Slatiňany
ze dne 21. června 2017
Rada města Slatiňany

1037/80/2017/RMS
schválila prohlášení, že město Slatiňany, IČ 00270920, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany,
zastoupené starostou MVDr. Ivanem Jeníkem, jako investor stavby s názvem: Trpišov –
splašková kanalizace, se tímto zavazuje na své náklady odstranit případné škody způsobené
zásahy prováděnými v souvislosti s uvedenou stavbou do pozemků označených jako
pozemková parcela číslo 359 a pozemková parcela číslo 367/3 v katastrálním území Trpišov,
které jsou ve výlučném vlastnictví pana Františka Zábranského, bytem Slatiňany, Tyršova
534.
Jedná se zejména o ekologické škody (např. kontaminace pozemků ropnými látkami apod.)
Město zajistí založení trvalého porostu na daném pozemku do 31. 10. 2017
MVDr. Ivan Jeník
starosta
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VÝPIS Z
USNESENÍ
z 80. schůze rady města Slatiňany
ze dne 21. června 2017
Rada města Slatiňany
1029/80/2017/RMS
schválila přijetí daru v celkové výši do 870.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany,
T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.,
se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4

MVDr. Ivan Jeník
starosta
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