USNESENÍ
z 97. schůze rady města Slatiňany
ze dne 5. února 2018
Rada města Slatiňany
1238/97/2018/RMS
schválila návrh programu 97. schůze rady města
1239/97/2018/RMS
schválila uzavřít smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS
s městem Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, ve znění zprávy č. 1/97
1240/97/2018/RMS
schválila Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1241/97/2018/RMS
vydala vnitřní směrnici č.j. MěÚSl/SME/03/2018 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ve znění zprávy č. 3/97
1242/97/2018/RMS
souhlasí s přerušením provozu v MŠ Slatiňany na 4 týdny v termínu od 16. 7. do 10. 8. 2018,
ve znění zprávy č. 4/97
1243/97/2018/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
hodnocení nabídek a seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí k předložení
cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Oprava chodníku v ulici
Medunova, Slatiňany – II. část, včetně rekonstrukce části veřejného osvětlení ve znění zprávy
č. 5/97
1244/97/2018/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
hodnocení nabídek a seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí k předložení
cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Úpravy okolí nádrže u nádraží
ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/97
1245/97/2018/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
hodnocení nabídek a seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí k předložení
cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Realizace pietního místa
v Kunčí znění zprávy č. 7/97
1246/97/2018/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 665/2 v kat. území Slatiňany stavbu
kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována Pardubickým krajem,
IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v rámci zakázky:
„DSS Slatiňany-centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí“, ve znění zprávy č. 8/97,
2. schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 23 bm) pozemkové parcely
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č. 665/2 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje,
IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice vstupovat a vjíždět
na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby
kabelového vedení nízkého napětí, vybudované v rámci zakázky: „DSS Slatiňany-centrální
kuchyně, prádelna a technické zázemí“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy
o zřízení služebnosti, ve znění zprávy č. 8/97
1247/97/2018/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech
v roce 2017 ve znění zprávy č. 9/97,
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 2018 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. 9/97 a
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. 9/97
4. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu
v roce 2018 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč
Junáku - svazu skautů 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. 9/97
1248/97/2018/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parc. č. 339 v kat. území Škrovád stavbu
plynárenského zařízení připravovanou v rámci akce: „Slatiňany-Škrovád, parc. č. 86/5,
přeložka plynovodu“, vyvolané společností EKOGLOBAL FILTR s. r. o., se sídlem
Kuklenská 1489/5, Hradec Králové, ve znění zprávy č. 10/97
2. schválila zřízení věcného břemene (služebnosti) na části (cca 14 bm) pozemkové parcely
č. 339 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše zřídit a provozovat na
předmětném pozemku plynárenské zařízení včetně práva vstupovat a vjíždět na předmětný
pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
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odstraněním plynárenského zařízení. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši
100,- Kč/bm plynárenského zařízení + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 10/97
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene na část (cca 14 bm) pozemkové parcely 339 v kat. území
Škrovád pro plynárenské zařízení se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem-Klíše (případně osobou zastupující na základě plné moci uvedenou
společnost), ve znění zprávy č. 10/97
1249/97/2018/RMS
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na areál plovárny ve Slatiňanech k uspořádání závodu se
psy, a to ve dnech 4. 10. 2018 – 7. 10. 2018 za celkové nájemné ve výši 2.000,- Kč s paní
Erikou Fiantovou, ve znění zprávy č. 11/97
1250/97/2018/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru mléč na pozemku parc. č. 665/1
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 12/97
1251/97/2018/RMS
1. doporučila upravit text zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2015
Vynechat obecné celorepublikové události a zaměřit se na místní události
2. odkložila projednání zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2015
1252/97/2018/RMS
1. schválila uzavření “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou konzultační služby a
vypracování studie proveditelnosti na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Klášterní ve
Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou
konzultační služby a vypracování studie proveditelnosti na akci „Rekonstrukce chodníků
v ulici Klášterní ve Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova
1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
1253/97/2018/RMS
1. schválila uzavření “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou konzultační služby
a vypracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Klášterní ve
Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou
konzultační služby a vypracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici
Klášterní ve Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531

1254/97/2018/RMS
1. schválila uzavření “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou konzultační služby a
vypracování studie proveditelnosti na akci „Posílení integrovaného záchranného systému ve
Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
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2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou
konzultační služby a vypracování studie proveditelnosti na akci „Posílení integrovaného
záchranného systému ve Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s.,
Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
1255/97/2018/RMS
1. schválila uzavření “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou konzultační služby
a vypracování žádosti o dotaci na akci „Posílení integrovaného záchranného systému ve
Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s., Břetislavova 1057/6, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením “Smlouvy o dílo“ jejímž předmětem jsou
konzultační služby a vypracování žádosti o dotaci na akci „Posílení integrovaného
záchranného systému ve Slatiňanech“ se společností Institut projektového řízení a.s.,
Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28247531
1256/97/2018/RMS
1. projednala informaci o výpovědi zaměstnankyně odboru OVO Lucie Pilařové
2. schválila pozvání zaměstnankyň odboru OVO dne 14. 2. 2018 v 14.00hod na jednání rady
města
1257/97/2018/RMS
vzala na vědomí zastavení řízení o vydání povolení na stavbu „Rozšíření kapacity Základní
školy Slatiňany“ z důvodu nezískání dotace a z důvodu námitek účastníků řízení.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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