USNESENÍ
č. 13/2019 Rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 18. března 2019
Rada města Slatiňany:
187/13/2019/RMS
schválila rozšířený program jednání o bod č. 16. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo
0022635335 a č. 17. Určení platu statutárním zástupcům příspěvkové organizace města
s právní subjektivitou
188/13/2019/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností KVB advokátní
kancelář v rozsahu balíčku typu Basic ve znění zprávy č.1/13
2. pověřuje MěÚ Slatiňany připravit rozbor základních právních úkonů do příští schůze Rady
města Slatiňany
189/13/2019/RMS
odkládá bod č. 2/13 na příští schůzi Rady města Slatiňany, která se bude konat 1.4.2019
190/13/2019/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy č. OSV/19/20514 o poskytnutí účelové dotace v dotačním
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
ve znění zprávy č. 3/13
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy č. OSV/19/20514 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice ve znění zprávy č. 3/13
191/13/2019/RMS
schválila návrh výzvy a návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu 3. kategorie – Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany dle
Vnitřní Směrnice č. MěÚSl/SME/02/2019 ve znění zprávy č. 4/13
191/13/2019/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks topolu černého ´Italica´ na pozemku parc. č.
196/1 v katastrálním území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/13
192/13/2019/RMS
vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu-hospodaření v městských lesích v roce
2018, ve znění zprávy č. 6/13
193/13/2019/RMS
schválila „Sazebník úhrad za poskytování informací dle nařízení evropského parlamentu a
rady (EU) 2016/679“ s platností od 1.4.2019 ve znění zprávy č. 7/13
194/13/2019/RMS
schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím,
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:
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Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost
Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
Svaz diabetiků ČR –
Spolek historie železniční dopravy
Česká abilympijská asociace
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Hudební skupina STRUNOVRAT
Klub rekreačních běžců
Okrašlovací spolek Škrovád
Petr Šotta
SDH Kunčí
Mateřská škola Děvčátka Momo

49.000
48.000
32.000
27.000
18.000
5.000
20.000
7.000

Včelaři - kroužek Slatiňany
HC Vraníci
Sportovní unie Chrudimska
Sychrovská
FK REAL Trpišov
Ema Hubáčková, Mgr.
SDH Škrovád
Rulíková Veronika
KONTAKT Ústí nad Orlicí
Farní charita Chrudim

7.000
20.000
13.000
20.000
3.000
3.000
13.000
46.000
3.000
3.000
8.000
14.000
5.000
5.000
7.000
6.000
4.000
9.000
2.000
13.000
2.000
6.000
0
8.000
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ZŠ a Praktická škola Svítání

0
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Oblastní charita Červený Kostelec

0
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Muzeum Luže
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Domov u Fontány

3.000
0

195/13/2019/RMS
vyhlásila Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019 –
II. výzvu ve znění zprávy č. 9/13
196/13/2019/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Mikroregionem Chrudimsko, Resselovo náměstí
77, 53716 Chrudim, IČ 70950792 ve znění zprávy č. 10/13
2. pověřila místostarostu Ing. Stanislava Šťastného uzavřením Smlouvy o výpůjčce
s Mikroregionem Chrudimsko, Resselovo náměstí 77, 53716 Chrudim, IČ 70950792 ve
znění zprávy č. 10/13
197/13/2019/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici
Tyršova ve Slatiňanech Základní umělecké škole Slatiňany, a to v termínu 13. 5. 2019 – 22. 5.
2019, ve znění zprávy č. 11/13
198/13/2019/RMS
1. projednala žádost o dlouhodobý pronájem pozemků doručenou Ekologickým centrem
EKO-LAND.EU, z. s., ve znění zprávy č. 12/13
2. pověřila MěÚ-hospodářsko-správní odbor jednat se současným nájemcem (panem
Jaroslavem Švadlenkou, bytem Sečská 648, Slatiňany) o ukončení pronájmu pozemkové
parcely č. 474/5 o výměře 1313 m2 dohodou a v případě souhlasu nájemce s ukončením
pronájmu uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení pronájmu ke dni 30. 4. 2019, ve znění
zprávy č. 12/13
3. neschválila záměr propachtování pozemkové parcely č. 474/1 o výměře 4733 m 2 a
pozemkové parcely č. 474/5 o výměře 1313 m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č.
12/13
199/13/2019/RMS
1. rozhodla o výběru dodavatele na administraci výběrového řízení na zajištění svozu a
nakládání se směsným komunálním odpadem a vytříděným odpadem a zajištění provozu
sběrného dvora včetně místa zpětného odběru elektrozařízení, kterým je společnost MSB
Legal, v.o.s., IČ: 26770385, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, s nabídkovou
cenou ve výši: 185 438,- Kč bez DPH
2. odložila rozhodnutí ve věci stanovení podmínek pro zahájení výběrového řízení na
zajištění svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a vytříděným odpadem a
zajištění provozu sběrného dvora včetně místa zpětného odběru elektrozařízení a s tím
spojené ukončení stávajících smluvních vztahů na zajištění jednotlivých odpadových
systémů
200/13/2019/RMS
schválila čerpání investičního fondu Základní školy Slatiňany až do výše 120.000,- Kč na
pokrytí nákladů spojených se zpracováním jednostupňové prováděcí projektové dokumentace
na akci Realizace úspor energie na hlavní budově ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 14/13

201/13/2019/RMS
schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové
části na 73.550.800,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.992.700,- Kč) a ve výdajové části
75.003.600,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 15/13

202/13/2019/RMS
schválila „Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 0022635335“ se společností Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s., Viena Insourance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, ve
znění zprávy č. 16/13
203/13/2019/RMS
stanovila dle § 131 zákoníku práce osobní příplatek řediteli Základní školy Slatiňany, řediteli
Základní umělecké školy Slatiňany a ředitelce Mateřské školy Slatiňany s účinností od 1.
dubna 2019 ve znění zprávy č. 17/13
204/13/2019/RMS
bere na vědomí přijetí sponzorského daru ve výši 1.000 Kč pro Mateřskou školu Slatiňany
205/13/2019/RMS
schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 09/12 s firmou SURPMO a.s., Opletalova ulice
1626/36, 110 00 Praha 1, IČ: 01807935
206/13/2019/RMS
schválila podepsání Smlouvy o dílo „Oprava místní komunikace – katastr Trpišov“ s firmou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
207/13/2019/RMS
jmenovala do školské rady ZŠ Slatiňany pí. Marii Málkovou a Mgr. Milana Chalupníka
208/13/2019/RMS
souhlasí s dokumentací pro územní řízení na stavbu chodníku v ulici Švermově
209/13/2019/RMS
1. bere na vědomí předložené 4 návrhy na zhotovení hřbitovní brány
2. ukládá MěÚ připravit zveřejnění těchto návrhů
210/13/2019/RMS
podporuje iniciativu „Ukliďme Česko“. V rámci spolupráce nabízí možnost odvozu
pytlového odpadu po předchozí domluvě na MěÚ – zodpovídá tajemník
211/13/2019/RMS
bere na vědomí informaci o jednání výboru pro životní prostředí
212/13/2019/RMS
pověřuje Ing. Víta Steklého a p. tajemníka MěÚ přípravou podkladů pro jednání
Zastupitelstva města Slatiňany, které se bude konat dne 10.4.2019 a to pořizování záznamů
z jednání zastupitelstva (vlastní pořízení nebo zapůjčení)

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

