USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 61. schůze konané dne 25. května 2020
Rada města Slatiňany:
793/61/2020/RMS
schválila program jednání
794/61/2020/RMS
schválila přizvání k jednání Ing. Jana Brůžka jako předsedu Výboru pro územní plánování
795/61/2020/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města ve znění zprávy č. 1/61
796/61/2020/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany, Školská
523, 538 21 Slatiňany s účinností od 01. 06. 2020 ve znění zprávy č. 2/61
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
Školská 523, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 2/61
3. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany s účinností od 01. 06. 2020 ve znění
zprávy č. 2/61
4. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění
zprávy č. 2/61
797/61/2020/RMS
vzala na vědomí informaci Ing. Jana Brůžka k „Doporučení výboru pro územní plánování“
798/61/2020/RMS
1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností
od 1.9. 2020 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť) ve znění zprávy č. 3/61.
2. schválila organizační strukturu Městského úřadu Slatiňany s platností od 1.9.2020 ve znění
zprávy č. 3/61.
3. určila do výběrové komise na:
a.
vedoucího/vedoucí finančního odboru za radu města Ing. Dagmar Fryšovou
b.
vedoucího/vedoucí stavebního úřadu za radu města Ing. Stanislava Šťastného
799/61/2020/RMS
1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a cenu za služby
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši
38,- Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
ve znění zprávy č. 4/61
2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností
od 1. 6. 2020, ve znění zprávy č. 4/61
800/61/2020/RMS
1. projednala písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu 2. kategorie pro výkon TDS pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy
ve Slatiňanech“ ve znění zprávy 5/61

2. schválila pro výkon technického dozoru pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy
ve Slatiňanech“ pana Milana Štěpánka – Stavitelství, Trpišov 23, 53821 Slatiňany ve znění
zprávy č. 5/61
3. schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu činnosti TDS na akci: „Rozšíření kapacity
Základní školy ve Slatiňanech“ Milana Štěpánka – Stavitelství, Trpišov 23, 53821
Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 5/61.
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Příkazní smlouvy o výkonu činnosti TDS
na akci: „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“ Milana Štěpánka –
Stavitelství, Trpišov 23, 53821 Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového
opatření ve znění zprávy 5/61
801/61/2020/RMS
1. projednala písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu 2. kategorie na činnost koordinátora BOZP pro akci „Rozšíření kapacity Základní
školy ve Slatiňanech“ ve znění zprávy 6/61
2. schválila koordinátora BOZP pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“
AZ Optimal s.r.o., Presy 853, Slatiňany ve znění zprávy č. 6/61
3. schválila uzavření smluvních dokumentů o výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci:
„Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“ s AZ Optimal s.r.o., Presy 853,
Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 6/61.
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smluvních dokumentů o výkonu činnosti
koordinátora BOZP na akci: „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“ s AZ
Optimal s.r.o., Presy 853, Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového
opatření ve znění zprávy 6/61
802/61/2020/RMS
schválila čerpání investičního fondu Základní školy Slatiňany až do výše 60.000,- Kč na
pokrytí nákladů spojených s montáží venkovních hodin na hlavní budově ZŠ Slatiňany, ve
znění zprávy č. 7/61
803/61/2020/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 30. 05. 2020 do 28. 09. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených
s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/61
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 30. 05. 2020 do 28. 09. 2020 a úhradě
nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice za podmínky schválení příslušného i rozpočtového opatření ve znění
zprávy č. 8/61
804/61/2020/RMS
1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava
části chodníku v ulici 5. května, Slatiňany ve znění zprávy č. 9/61.
2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava
části chodníku v ulici 5. května, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
ve znění zprávy č. 9/61.
3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem Oprava části chodníku v ulici 5. května, Slatiňany, kterým je
společnost KARU INVESTMENT s. r. o., Husova 1746, 530 03 PARDUBICE,
IČ: 047 46 686 s nabídkovou cenou 399.827,25 Kč bez DPH ve znění zprávy č. 9/61.

4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
- Oznámení o výběru
- Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 9/61
805/61/2020/RMS
vzala na vědomí ukončení Dohody o udržování veřejného prostranství č. 22/2002 ze dne
19. 3. 2002 uzavřené se Sborem dobrovolných hasičů Trpišov, ve znění zprávy č. 10/61
806/61/2020/RMS
1. schválila „Statut Ozvěn Slatiňan“ ve znění zprávy č. 11/61.
2. nesouhlasí s rozšiřováním měsíčníku „Ozvěny Slatiňan“ mimo rámec stanovený „Statutem
Ozvěn“ a trvá na striktním dodržování účelu a poslání Ozvěn, zejména v tématech
týkajících se města
807/61/2020/RMS
schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 86.755.624,38 (dorovnáno financováním příjmů 4.501.000,- Kč) a ve výdajové části
89.716.724,38 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 12/61
808/61/2020/RMS
1. zrušila výjimku z počtu dětí na dobu neurčitou schválenou radou města dne 5.9. 2006
pro čtyři třídy a také
2. zrušila výjimku z počtu dětí schválenou radou města dne 5.12. 2011 usnesením
č. 4570/32/2011/RMS pro jednu třídu
809/61/2020/RMS
vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy o úpravě provozní doby
810/61/2020/RMS
pověřila gescí nad projektem „Otevřené a přitažlivé město“ pana místostarostu Ing.
Stanislava Šťastného
811/61/2020/RMS
vzala na vědomí výzvu Svazu měst a obcí ČR proti krácení příjmů rozpočtů měst a obcí
812/61/2020/RMS
vzala na vědomí zápisy ze zasedání Osadního výboru Trpišov a Osadního výboru Kunčí
813/61/2020/RMS
žádá ředitele Základní školy Slatiňany o akceptování kritických připomínek rady města,
zejména k zajištění prezenční výuky žáků základní školy
814/61/2020/RMS
schválila zpracování žádost o dotaci do výzvy 109 OPZ od společnosti Stelma spol. s r. o.
IČO: 25297945, dle předložené cenové nabídky
815/61/2020/RMS
schválila zadání pro „Výzvu pro územní samosprávné celky – 109 Operační program
Zaměstnanost, a to ve třech tematických okruzích:

- Počítačový systém pro odpadové hospodářství
- Systém pro správu Ozvěn
- Webový portál pro občana
816/61/2020/RMS
schválila situační výkres na stavební úpravy a organizaci dopravy v návaznosti na dokončení
projektové dokumentace na nové světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce na ul.
T. G. Masaryka u Základní školy Slatiňany
817/61/2020/RMS
schválila koncepci a postup pro výběr barevného odstínu hlavní plochy fasády budovy ZŠ.
Dvě výrazné horizontální římsy budovy a střední pole jižní fasády nad hlavním vchodem
budou provedeny jako bílé. Odstín ostatní - převažující plochy fasády bude vybrán ze vzorků
přímo na stavbě, které zajistí zhotovitel. Odstíny vzorků budou vybrány ze vzorníku fasádních
barev Weber, především z části vzorníku určené pro historické budovy. Vybraný odstín bude
sladěn s pískovcovými prvky objektu a s novými tmavě hnědými klempířskými prvky fasády.
Vzorky pro výběr konečné barvy fasády budou vybrány ze spektra "tlumených přírodních
olivových odstínů"
818/61/2020/RMS
schválila pracovní skupiny projektu „Otevřené a přitažlivé město“ ve složení:
- Věcný manažer – Elena Pešková
- Pracovní skupina strategický plán – obyvatelstvo, správa obce:
- Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Josef Prokš
- Člen skupiny – Marta Kolouchová
- Člen skupiny – Marie Málková
- Člen skupiny – Jana Tesařová
- Pracovní skupina strategický plán – hospodářství, infrastruktura:
- Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Stanislav Šťastný
- Člen skupiny – Ing. Václav Hoffman
- Člen skupiny – Mgr. Milan Chalupník
- Člen skupiny – Ing. Jaroslav Bušta
- Člen skupiny – Martin Lipenský
- Člen skupiny – Robert Koblížek
- Pracovní skupina strategický plán – území, životní prostředí:
- Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Kamil Urbánek
- Člen skupiny – Ing. Jan Brůžek
- Člen skupiny – Veronika Novotná
- Expert na on line komunikace – Ing. Vít Steklý

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

