USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 81. schůze konané dne 21. prosince 2020
Rada města Slatiňany:
1071/81/2020/RMS
schválila program jednání
1072/81/2020/RMS
schválila specifikaci předmětu plnění pořízení propagačního videa jako podklad pro výběrové
řízení dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy č. 1/81
1073/81/2020/RMS
1. zrušila v plném rozsahu usnesení č. 905/70/RMS/2020, kterým schválila umístění nové
kioskové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v kat. území Škrovád, jež měla být
vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV,
ve znění zprávy č. 2/81
2. schválila umístění nové sloupové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v kat. území
Škrovád, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 2/81
1074/81/2020/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 496/20 v kat. území Trpišov stavbu
zařízení distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „Slatiňany, Trpišov č. parc. 47/2knn, ve znění zprávy č. 3/81,
2. schválila zřízení věcného břemene na části (celkem cca 53 bm) pozemkové parcely
č.
496/20 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti
ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy (kabelové
vedení nn a zemnící páska ve stejné trase s kabelem) vybudované v rámci stavby:
„Slatiňany, Trpišov č. parc.47/2-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši
100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného
břemene, ve znění zprávy č. 3/81,
3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 53
bm) pozemkové parcely č. 496/20 v kat. území Trpišov pro zařízení distribuční soustavy
(kabelové vedení nn a zemnící páska ve stejné trase s kabelem) se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 3/81
1075/81/2020/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 693 v kat. území Slatiňany stavbu zařízení
distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „Slatiňany, p.č. 509/4 knn, ve znění
zprávy č. 4/81,
2. schválila zřízení věcného břemene na části (celkem cca 4 bm) pozemkové parcely č. 693
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn a

zemnící páska) vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, p.č. 509/4 knn“. Náhrada je za
zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 4/81,
3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a dohodu o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na
části (cca 4 bm) pozemkové parcely č. 693 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční
soustavy (kabelové vedení nn a zemnící páska) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 4/81
1076/81/2020/RMS
1. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené
příspěvkové organizaci v celkové výši 7.342.948,49 Kč, dle rozpisu:
a) na provoz
3.070.500,-- Kč
b) na opravy
138.000,-- Kč
c) na opravu fasády
4.134.448,49 Kč
a investiční dotace v celkové výši 1.365.387,22 Kč. Na klimatizace v budově ZŠ ve výši
154.082,- Kč a na rekonstrukci kotelny v hl. budově ZŠ ve výši 1.211.305,22 Kč, ve
znění zprávy č. 5/81.
2. schválila 3. změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany na r. 2020, ve znění
zprávy č. 5/81
1077/81/2020/RMS
souhlasila s ukončením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v ulici Schmoranzova č.p.
21 ve Slatiňanech k 31. 12. 2020, ve znění zprávy č. 6/81
1078/81/2020/RMS
schválila 29. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 89.294.811,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27.028.045,22 Kč) a ve výdajové
části 114.782.956,60 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
znění zprávy č. 7/81
1079/81/2020/RMS
pověřila radního Ing. Víta Steklého zjištěním možností svozu biologického odpadu „od
domu" ve znění zprávy č. 8/81
1080/81/2020/RMS
1. pověřila starostu pozvat Ing. Vodenhala na jednání, které je naplánované na 6.1. 2021
v pracovně starosty.
2. delegovala na jednání pana starostu a pana místostarostu

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

