USNESENÍ
č. 2/2006 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 15.11. 2006
Rada města Slatiňany:
0/2/2006
schválila rozšířený programu jednání
1/2/2006
1. schválila podání žádosti městu Chrudim o uzavření veřejnoprávní smlouvy (event. dodatku
č. 2 ke stávající smlouvě) o výkonu úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku na území města Slatiňany Městskou policií Chrudim od 1.1.2007 na dobu neurčitou
ve znění zprávy č. 1/2
2. schválila podání žádosti městu Chrudim o uzavření smlouvy o výpůjčce (event. dodatku
č. 1 ke stávající smlouvě) na užívání osobního vozidla v majetku města Slatiňany Městskou
policií Chrudim od 1.1.2007 na dobu neurčitou ve znění zprávy č. 1/2
2/2/2006
vzala na vědomí informaci o neúměrně vysoké spotřebě vody v požární zbrojnici – úřadovně
Kunčí a postup řešení této záležitosti ve znění zprávy č. 2/2
3/2/2006
vzala na vědomí informaci o pořízení nového software – Spisová služba od firmy Triada
spol. s r.o., Praha, ve znění zprávy č. 3/2
4/2/2006
schválila působnost jednotlivých členů rady města Slatiňany na volební období r. 2006 –
2010 dle přílohy ve znění zprávy 4/2
5/2/2006
schválila časový plán schůzí rady města na konec r. 2006 a 1. pololetí r. 2007 ve znění
zprávy č. 5/2
6/2/2006
1. rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 22/2006 na provedení stavebních prací Oprava obvodového pláště domu čp. 92 Slatiňany s firmou IFASO, stavební s. r. o. Chrudim,
Poděbradova 329 ve znění zprávy č. 6/2
2. vzala na vědomí pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města –
Rekonstrukce chodníku v ul. T. G. Masaryka (před obchodem Potraviny Málek)
ve Slatiňanech:
1. SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
2. Stavební a pece, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
ve znění zprávy č. 6/2.
3. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na stavební zakázku města –
Rekonstrukce chodníku v ul. T. G. Masaryka (před obchodem Potraviny Málek) ve
Slatiňanech se společností SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18 ve znění
zprávy č. 6/2
7/2/2006
1. vzala na vědomí zprávu č. 7/2

2. stanovila upřesňující podmínky pro výběr dodavatele:
1. respektování platebních podmínek města
2. smluvní pokuta za den prodlení při nedodržení termínu plnění a předání 1000,-Kč/den
3. dodržení standardu dle zadání zakázky
4. garance nabídnuté ceny do 30.6.2007
5. termín dokončení plnění a předání zakázky do 30.6.2007
3. uložila jednat o doplnění nabídek s firmami
1) PLUTO společnost s ručením omezeným, Horka 121, 538 51 Chrast u Chrudimě
2) SILAK CHRUDIM, 538 36 Žumberk 18
3) Stavební společnost Dušánek-Beran s. r. o., Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim
8/2/2006
1. schválila pořadí nabídek pro zadání veřejné zakázky města – Půdní vestavba chráněných
bytů a stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech, Farská ul. 765:
1) AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o., Čáslavská 245, 538 03 Heřmanův Městec
2) SOSTAF Heřmanův Městec společnost s ručením omezeným.,
Nový Dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec
3) PLUTO společnost s ručením omezeným, Horka 121, 538 51 Chrast u Chrudimě
ve znění zprávy č. 8/2.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec
s. r. o., Čáslavská 245, 538 03 Heřmanův Městec za podmínky získání dotace ve znění zprávy
č. 8/2
9/2/2006
vzala na vědomí 1. výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2005/2006 a závěry kontroly
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v ZŠ Slatiňany
10/2/2006
schválila zřízení věcného břemena spočívajícího v právu ČR-ve správě Pozemkového fondu,
tedy současného, ale i budoucího vlastníka pozemkové parc. č. 444/91 o výměře 13 085 m2
a pozemkové parc. č. 444/23 o výměře 34 910 m2 v kat. území Slatiňany, chodit a jezdit přes
část pozemkové parc. č. 444/4 o výměře cca 250 m2 v kat. území Slatiňany a užívat ji jako
přístupovou cestu. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové výši
20 000,- Kč ve znění zprávy č. 10/2
11/2/2006
schválila záměr pronájmu pozemkové parc. č. 482 o výměře 3097 m2v kat. území Slatiňany
ve znění zprávy č. 11/2
12/2/2006
schválila bezplatné užívání společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 ve
Slatiňanech příspěvkovými organizacemi města Slatiňany, tedy ZUŠ Slatiňany, ZŠ Slatiňany,
ŠJ Slatiňany, MŠ Slatiňany, a to pouze pro hlavní činnost těchto příspěvkových organizací,
a vždy na základě předchozí dohody s příslušným referentem hospodářsko-správního odboru
městského úřadu Slatiňany ve znění zprávy č. 12/2
13/2/2006
schválila prominutí části nájemného z pronájmu stavby zpevněné parkovací plochy za období
od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 2 830,- Kč ve znění zprávy č. 13/2

14/2/2006
1. projednala kalkulaci výdajů a příjmů spojených s likvidací komunálního odpadu ve znění
zprávy č. 14/2
2. schválila ceny za zajištění systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické osoby
oprávněné k podnikání, které jsou na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojeny nebo se
zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem, zavedeného na území města Slatiňany,
ve výši 1 960,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a 9 800,- Kč za jednu
sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l ve znění zprávy č. 14/2
2. schválila ceny za zajištění systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Ústav sociální péče pro mládež,
Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 520,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu
110 l a 12 600,- Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l ve znění zprávy
č. 14/2
3. schválila ponechat v platnosti dosavadní smluvní vztahy s těmito právnickými osobami
nakládajícími s komunálním odpadem:
- Technické služby Chrudim 2000, s. r. o. (tuhý komunální odpad z popelnic, smlouva na
dobu určitou-kalendářní rok, obnovit s úpravou cen)
- TS města a. s., Bystřice nad Pernštejnem (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, smlouva
na dobu neurčitou-6 měsíční výpovědní lhůta, nová cena upravit dodatkem)
- Recycling-kovové odpady, a. s., Chotěboř (sběrný dvůr, smlouva na dobu neurčitou
-6 měsíční výpovědní lhůta, úprava cen dodatkem) ve znění zprávy č. 14/2
4. rozhodla uzavřít Smlouvu o odstranění odpadů se společností AVE CZ Nasavrky a. s.
(odvoz hřbitovního odpadu a ostatního odpadu z údržby města, smlouva na dobu
neurčitou-3 měsíční výpovědní lhůta) s účinností od 1. 1. 2007 ve znění zprávy č. 14/2
15/2/2006
1. uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2006 v souladu s platnými
předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a
proškolit je o způsobu provádění inventur
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku
města za rok 2006 předseda HIK: MVDr. Ivan Jeník
členové: Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Jiří Hodic, Miloslava Hejzlarová,
Otto Pleninger, Jana Tesařová, Veronika Pytlíková, Lenka Březinová
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku
16/2/2006
schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 56.317.900,- Kč ve znění zprávy k 14. rozpočtovému
opatření č. 16/2
17/2/2006
schválila upravený odpisový plán na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Základní školu
Slatiňany ve znění zprávy č.17/2
18/2/2006
1.schválila pravidla pro přidělování finančních příspěvků – grantů z rozpočtu města Slatiňany
2. vyhlásila grantová témata pro rok 2007
3. schválila formulář Smlouvy o poskytnutí finanční příspěvku-grantu z rozpočtu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 18/2

19/2/2006
vzala na vědomí celkové pohledávky na nájemném z bytů pronajímaných městem Slatiňany
k 31.10.2006 ve výši 47 181,-Kč
20/2/2006
schválila použití znaku města Slatiňany na dresy hokejového týmu „Holomci Slatiňany“
ve znění zprávy č. 20/2
21/2/2006
1. schválila převod finančních prostředků ve výši Kč 180 000,- z neinvestičních příspěvků
zřizovatele na provoz školní jídelny na rok 2006 na prostředky investiční na financování
pořízení nového konvektomatu
2. schválila převod prostředků rezervního fondu ve výši Kč 137 135,- do investičního fondu
na úhradu doplatku celkové kupní ceny nového konvektomatu
3. schválila firmu CorHB s.r.o. Havlíčkův Brod jako dodavatele konvektomatu za cenu
317 135,- Kč vč. DPH
22/2/2006
schválila aktualizaci povodňové komise ve znění zprávy č. 22/2
23/2/2006
schválila bezplatné použití společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 ve
Slatiňanech dne 9. 12. 2006 od 9 do 16 hodin za účelem uspořádání vánočního jarmaku
pořádaného ve spolupráci městské knihovny a infocentra ve Slatiňanech a paní Švecové ze
Slatiňan ve znění zprávy č. 23/2
24/2/2006
1. odvolala Marii Málkovou z funkce členky Školské rady Základní školy Slatiňany jako
zástupce zřizovatele
2. jmenovala Mgr. Milana Chalupníka do funkce člena Školské rady Základní školy
Slatiňany jako zástupce zřizovatele
3. vzala na vědomí dopis předsedy Školské rady Základní školy Slatiňany týkající se účasti
členů na jednání Školské rady
25/2/2006
vzala na vědomí dopis předsedy TJ Spartak Slatiňany – rozbité oplocení mezi hřištěm
TJ Spartak a dětským hřištěm
26/2/2006
vzala na vědomí dopis Mgr. Daniela Vychodila analýza Ozvěn Slatiňan a řešení

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

