USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 20. schůze konané dne 24. června 2019
Rada města Slatiňany:
323/20/2019/RMS
schválila rozšířený program jednání
324/20/2019/RMS
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané
Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj.
JMK/77707/2019. Podmínkou poskytnutí příspěvku je schválení příslušného rozpočtového
opatření ve znění zprávy č. 1/20
325/20/2019/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města ve znění zprávy č. 2/20
326/20/2019/RMS
schválila zaúčtování zmařené investice ve výši 138.000,- Kč v souvislosti s finanční
zpronevěrou bývalé zaměstnankyně, ve znění zprávy č. 3/20
327/20/2019/RMS
1.
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 5,
3 + 1, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou od 1.7.2019 do 31.12.2019 ve znění zprávy č. 4/20
2.
pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na
byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou od 1.7.2019 do 31.12.2019 ve znění č. 4/20
328/20/2019/RMS
schválila provést v části pozemkové parcely č. 681/1 v kat. území Slatiňany stavbu
kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem: „Slatiňany,
Tovární, ppč. 409/2-knn“, ve znění zprávy č. 5/20
2.
schválila zřízení věcného břemene na části (cca 32 bm) pozemkové parcely č. 681/1
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat
a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované
v rámci stavby: „Slatiňany, Tovární, ppč. 409/2-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti
stanovena ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby,
ve znění zprávy č. 5/20
3.
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 32 bm)
pozemkové parcely č. 681/1 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy
(vedení nízkého napětí) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 5/20

329/20/2019/RMS
rozhodla ukončit Smlouvu na zajištění svozu směsného komunálního odpadu
č. 553/2017 uzavřenou dne 22. 12. 2017 se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, a to ke dni 31. 12. 2019
podáním výpovědi společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. dle smlouvy (tedy do
30. 6. 2019), ve znění zprávy č. 6/20
330/20/2019/RMS
1.
rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory
Spisová služba pro rozšiřující moduly Smlouvy a Úkoly s firmou GEOVAP, spol. s r.o.,
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248 ve znění zprávy č. 7/20.
2.
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování
služeb technické podpory Spisová služba pro rozšiřující moduly Smlouvy a Úkoly
s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248
ve znění zprávy č. 7/20.
331/20/2019/RMS
1.
rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní
rozhlas s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 60200 Brno, IČO: 29198950, za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/20.
2.
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat smlouvu o poskytování služeb
komunikační platformy Mobilní rozhlas s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 60200
Brno, IČO: 29198950, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve
znění zprávy č. 8/20
332/20/2019/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění administrace veřejné zakázky
č. MěÚSl/303/2019/SM ze dne 26. 4. 2019 (na odpadový systém města Slatiňany)
ve věci změny provedení zakázky formou 3 samostatných výběrových řízení na místo
1 řízení rozděleného na 3 části, a to se společností MSB Legal, v.o.s., IČ: 26770385,
se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha, za podmínky zajištění finančních
prostředků na tuto změnu, ve znění zprávy č. 9/20
2.
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění
administrace veřejné zakázky (na odpadový systém města Slatiňany) se společností
MSB Legal, v.o.s., se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, ve znění zprávy
č. 9/20
333/20/2019/RMS
1.
rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP / 689728 o
podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací s firmou O2 Czech
Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 ve
znění zprávy č. 10/20.
2.
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo
O2OP / 689728 o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací s
firmou O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,
IČ: 60193336 ve znění zprávy č. 10/20
334/20/2019/RMS
schválila zvýhodněné vstupné na plovárnu pro SK Spartak Slatiňany v době konání
volejbalového turnaje dne 13.7.2019 ve výši 20 Kč na osobu

335/20/2019/RMS
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 3 – Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019 na realizaci akce „Slatiňany – Trpišov, kaplička na návsi,
obnova
336/20/2019/RMS
schválila záměr pronajmout pozemek na plovárně k provozování občerstvení
337/20/2019/RMS
rozhodla po zvážení všech možných variant řešení, které byly diskutovány se zástupci
bytových domů č. 753-756, neměnit usnesení RM č. 1055/82/2017/RMS ze dne
10. července 2017
338/20/2019/RMS
vzala na vědomí dopis s připomínkami k projektu rekonstrukce „Kabeláčova mlýna“
339/20/2019/RMS
1. zrušila usnesení č. 300/18/2019/RMS
2. uložila MěÚ Slatiňany vyhlásit výběrové řízení na pozici odborného lesního hospodáře
340/20/2019/RMS
1. schválila změnu „Prováděcího projektu 2019 – Dodatek č.1. Projekty pěstební a těžební
činnosti na rok 2019“
2. schválila výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na provedení
a zajištění nahodilé těžby v lesích v roce 2019
3. schválila uzavřít smlouvu o dílo na provedení a zajištění nahodilé těžby v lesích (nad
rámec uzavřené pachtovní smlouvy, respektive nad plán hospodaření v roce 2019
schválený 17. 12. 2018) se společností Městské lesy Chrudim, s.r.o., IČ: 27465659, se
sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, a to v rozsahu dodatku č. 1 k plánu hospodaření
v roce 2019 ze dne 17. 6. 2019 a nabídky uvedené společnosti ze dne 18. 6. 2019 a za
podmínky zajištění finančních prostředků
4. schválila uzavřít kupní smlouvu na prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby v lesích (nad
rámec pachtovní smlouvy, respektive nad plán hospodaření v roce 2019 schválený 17. 12.
2018) se společností Městské lesy Chrudim, s.r.o., IČ: 27465659, se sídlem Resselovo
náměstí 77, Chrudim, a to v rozsahu dodatku č. 1 k plánu hospodaření v roce 2019 ze dne
17. 6. 2019 a nabídky uvedené společnosti ze dne 18. 6. 2019
341/20/2019/RMS
schválila provedení 21. Rady města Slatiňany „oběžníkem“
342/20/2019/RMS
1. zrušila usnesení č. 292/17/2019/RMS
2. souhlasí s koncepcí kanalizace v Kunčí, kde je čerpací stanice pro výtlak směřující do
Slatiňan umístěna na pozemku p.č. 2 v k.u. Kunčí ve vlastnictví paní Tuhé
343/20/2019/RMS
schválila prodloužení trasy veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova směrem „ke garážím“
o 1 svítidlo dle projektu

344/20/2019/RMS
schválila umístění „chrániček“ pro budoucí optický kabel do výkopu veřejného osvětlení
v ulici Švermova
345/20/2019/RMS
souhlasí s vybudováním přístupu k pozemku (p.č. 56 v k.ú. Slatiňany) přes pozemek p.č.
614/4 v k.ú. Slatiňany dle regulativů platného územního plánu. Pro výstavbu rodinného domu
může být pozemek dočasně využíván i pro zásobování stavby.
346/20/2019/RMS
schválila vrátit úřední hodiny na původní hodiny, tzn. do 17 hod. v pondělí a ve středu

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

