USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 39. schůze konané dne 18. listopadu 2019
Rada města Slatiňany:
526/39/2019/RMS
schválila program jednání
527/39/2019/RMS
1. projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem:
„Dodávka elektrické energie pro město Slatiňany“, zadané jako zakázka malého rozsahu dle
ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se směrnicí č. MěÚSl/00006/2019/RAD pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/39
2. schválila výsledek veřejné zakázky s názvem: „Dodávka elektrické energie pro město
Slatiňany“ ve znění zprávy č. 1/39
3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterým je: Pražská energetika, a.s.,
se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05, IČ 60193913 s nabídkovou cenou
ve výši: 562.320,60 Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky (od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020) ve znění zprávy č. 1/39
4. uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi podepsat smlouvu na dodávku elektřiny pro město
Slatiňany na rok 2020 se společností Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4,
Praha 10, PSČ 100 05, IČ 60193913 ve znění zprávy č. 1/39
528/39/2019/RMS
1. projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem:
„Dodávka zemního plynu pro město Slatiňany“, zadané jako zakázka malého rozsahu
dle ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se směrnicí č. MěÚSl/00006/2019/RAD pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Slatiňany ve znění zprávy č. 2 /39
2. schválila výsledek veřejné zakázky s názvem: „Dodávka zemního plynu pro město
Slatiňany“ ve znění zprávy č. 2/39
3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterým je společnost Pražská
plynárenská, a.s., Národní 37 110 00 Praha 1 – Nové město, IČ 60193492 s nabídkovou
cenou ve výši: 497,- Kč/MWh bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky (od 1.12.2019
do 30.11.2020) ve znění zprávy č. 2/39
4. uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi podepsat smlouvu na dodávku zemního plynu pro
město Slatiňany od 1.12.2019 do 30.11.2020 se společností Pražská plynárenská, a.s.,
Národní 37 110 00 Praha 1 – Nové město, IČ 60193492 ve znění zprávy č. 2/39
529/39/2019/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní
umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných
pracovních úkolů v II. pololetí r. 2019 ve znění zprávy č. 3/39
530/39/2019/RMS
vzala na vědomí:
1. výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2019, ve znění zprávy č. 4/39
2. výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2019, ve znění zprávy č. 4/39
3. výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2019, ve znění zprávy č. 4/39

4. výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2019, ve znění
zprávy č. 4/39
531/39/2019/RMS
1. ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit inventarizaci majetku města za rok 2019 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 2019
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Dagmar Fryšová, Ing. Josef Prokš,
Ing. Vladimír Rašín, Miloš Víšek, Jana Tesařová,
Růžičková Lenka, Renata Vondráčková, Nikola Tesařová
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku, ve znění zprávy č. 5/39
532/39/2019/RMS
1. schválila nabytí práva z pozemkové služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena
do části pozemkové parcely č. 457/10 o výměře cca 294 m2 (tj. 110 bm) v kat. území Kunčí,
a to ve prospěch inženýrské sítě (kanalizačního řadu), spočívající jednak v právu vlastníka
inženýrské sítě provozovat, udržovat a opravovat na předmětném (služebném) pozemku
kanalizační řad (tj. panující věc) a v právu vlastníka inženýrské sítě vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provedení kontroly,
údržby nebo oprav panující věci nebo její části, ve znění zprávy č. 6/39
2. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě a konkrétní smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 457/10 o výměře cca 294 m2 (tj. 110 bm)
v kat. území Kunčí, a to s ČR-s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, ve znění zprávy č. 6/39
533/39/2019/RMS
schválila 25. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové
části na 103.173.912,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.830.525,- Kč) a ve výdajové
části 103.821.885,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění zprávy č. 7/39
534/39/2019/RMS
1. zrušila usnesení č. 706/56/2016/RMS ze dne 15. 8. 2016 ve věci schválení cen za zajištění
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu
podobného odpadu komunálnímu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání,
a to k 31. 12. 2019, ve znění zprávy č. 8/39
2. schválila ukončit platné smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem,
a to dohodou případně výpovědí ke dni 31. 12. 2019, ve znění zprávy č. 8/39
3. schválila ceny platné od 1. 1. 2020 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání
(dále jen firmy), které budou v souladu se zákonem o odpadech využívat odpadový systém
města Slatiňany (vyjma možnosti využívání sběrného dvora),
a to:
– ve výši 2.270,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 110 nebo 120 l
– ve výši 2.570,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 140 l,

– ve výši 3.620,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 240 l,
– ve výši 4.860,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 360 l a
– ve výši 11.340,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný
komunální odpad o objemu 1100 l,
Při více nádobách se celková cena vypočítá násobením schválené ceny a příslušného
počtu nádob dle objemu, ve znění zprávy č. 8/39
4. pověřila hospodářsko-správní odbor MěÚ Slatiňany uzavíráním dohod o ukončení smluv
o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, smluv o využití odpadového
systému města Slatiňany včetně případných dodatků ve věci úpravy cen (především při
úpravě počtu nádob) s fyzickými a právnickým osobami oprávněnými k podnikání,
ve znění zprávy č. 8/39
535/39/2019/RMS
doporučuje MěÚ Slatiňany přípravu nových vyhlášek pro ZM:
1. zrušující vyhlášku
2. vyhlášku poplatek ze psů
3. vyhlášku poplatek za užívání veřejného prostranství
4. vyhlášku na poplatek z pobytu
536/39/2019/RMS
vzala na vědomí informaci Ministerstva pro místní rozvoj a doporučuje přípravu všech
potřebných dokladů za účelem čerpání dotace z IROP
537/39/2019/RMS
1. vzala na vědomí informaci o možnostech řešení úprav elektroinstalace a vytápění v objektu
Mateřské školky Slatiňany
2. doporučila jednání o technických o možnostech řešení úprav elektroinstalace a vytápění
v objektu Mateřské školky Slatiňany
538/39/2019/RMS
uložila MěÚ připravit návrh nájemní smlouvy na prostory ve Společenském domě pro
divadelní spolek Ty Já tr z.s. s nájemným ve výši 500,- Kč/rok
539/39/2019/RMS
1. souhlasila s řešením trvalého přístupu k budoucí stavbě rodinného domu na pozemku
p.č.. 56 v k.ú. Slatiňany dle předloženého situačního výkresu za podmínky zúžení
navrženého chodníku na šířku 1,60 m, aby bylo důsledně zamezeno pohybu motorové
dopravy
2. doporučila, aby parkování pro osobní automobily pro budoucí stavbu rodinného domu na
pozemku p.č. 56 v k.ú. Slatiňany bylo řešeno na pozemcích p.č. 763 a p.č.st. 20/2 v k.ú.
Slatiňany, které jsou ve vlastnictví stavebníka a jejichž skutečná docházková vzdálenost
splňuje ustanovení § 21vyhlášky č. 501/2006 Sb.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

