USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 85. schůze konané dne 8. února 2021
Rada města Slatiňany:
1111/85/2021/RMS
schválila program jednání
1112/85/2021/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2020 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1113/85/2021/RMS
1. schválila uzavření kupní smlouvy za podmínky uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o podmínkách provedení stavby na
pozemkovou parcelu č. 113/12 v k.ú. Škrovád schválenou Radou města Slatiňany dne
17.6.2020, č.j. 840/65/2020/RMS ve znění zprávy č. 2/85
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy za podmínky uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě a
dohody o podmínkách provedení stavby na pozemkovou parcelu č. 113/12 v k.ú. Škrovád
schválenou Radou města Slatiňany dne 17.6.2020, č.j. 840/65/2020/RMS ve znění zprávy
č. 2/85
1114/85/2021/RMS
schválila záměr převodu vkladem do akciové společnosti kanalizace vybudovanou na
pozemkových parcelách č. 113/17, 113/18, 113/19, 113/12, 113/20 v katastrálním území
Škrovád a p.p.č.665/4 v k. ú. Slatiňany schválenou „kolaudačním souhlasem“ sp.zn.CR
067960/2016 Ku, Čj. CR 000485/2017 OŽP/Ku-942 ze dne vyhotovení
3. 1. 2017 Městským úřadem Chrudim ve znění zprávy č. 3/85
1115/85/2021/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kanalizace k poz. parcelám
č. 113/17, 113/18, 113/19, 113/12, 113/20 v katastrálním území Škrovád a poz. parcele
č.665/4 v k. ú. Slatiňany za podmínky uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o podmínkách provedení stavby
na pozemkovou parcelu č. 113/12 v k.ú. Škrovád schválenou Radou města Slatiňany dne
17.6.2020, č.j. 840/65/2020/RMS- ve znění zprávy č. 4/85
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o zřízení služebnosti kanalizace
k pozemkovým č. 113/17, 113/18, 113/19, 113/12, 113/20 v katastrálním území Škrovád
a p.p.č.665/4 v k. ú. Slatiňany za podmínky uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o podmínkách provedení stavby
na pozemkovou parcelu č. 113/12 v k.ú. Škrovád schválenou Radou města Slatiňany dne
17.6.2020, č.j. 840/65/2020/RMS- ve znění zprávy č. 4/85
1116/85/2021/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nemovitých věcí s Národním hřebčínem
Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizací se sídlem Kladruby nad Labem č.p. 1,
533 14 Kladruby nad Labem, ve znění zprávy č. 5/85

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu smlouvy o bezúplatném užívání
nemovitých věcí s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou
organizací se sídlem Kladruby nad Labem č.p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem, ve znění
zprávy č. 5/85
1117/85/2021/RMS
1. vzala na vědomí III. etapu inventarizace a posouzení vybraných stromů ve Slatiňanech, ve
znění zprávy č. 6/85.
2. uložila MěÚ postupovat v souladu s III. etapou inventarizace a posouzení vybraných stromů
ve Slatiňanech, ve znění zprávy č. 6/85.
3. pověřila radního Bc. Františka Rulíka seznámit Výbor pro životní prostředí s III. etapou
inventarizace a posouzení vybraných stromů ve Slatiňanech
1118/85/2021/RMS
souhlasí se stavebním záměrem „Stavební úpravy č.p. 37 ve Slatiňanech – II. etapa:
„Zabezpečovací a udržovací práce“ dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing.
Miloslavem Jelínkem bez podmínek, ve znění zprávy č. 7/85
1119/85/2021/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem,
IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v rámci stavby „Veřejné
osvětlení v ul. Švermova, Slatiňany, ve znění zprávy č.8/85
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby
s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, ve
znění zprávy č.8/85
1120/85/2021/RMS
1. vzala na vědomí informaci o připravované rekonstrukci (kabelizaci) distribuční sítě
v rámci akce „Slatiňany, Škrovád-obnova kvn, DTS,knn“ kterou připravuje společnost ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 9/85
2. schválila zadání vypracování zbývající projektové dokumentace na část veřejného osvětlení
(od zvoničky k RD č.p. 64 Škrovád) realizovaného současně s akcí společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. „Slatiňany, Škrovád-obnova kvn, DTS,knn“, za podmínky zajištění
finančních prostředků, ve znění zprávy č. 9/85
1121/85/2021/RMS
vzala na vědomí informaci o stavu požární ochrany ve městě za rok 2020 ve znění zprávy
č. 10/85
1122/85/2021/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové
části na 72.947.300,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 31.121.709,39 Kč) a ve výdajové
části 102.529.109,39 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění
zprávy č. 11/85
1123/85/2021/RMS
 projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Komunikační strategie a Vizuální identita města“ ve znění zprávy č. 12/85.
 rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Komunikační strategie a Vizuální identita města“, kterým je společnost Prime Production

Studio s.r.o., se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, IČ
09072713 s nabídkovou cenou 153 460 Kč bez DPH.
 schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Komunikační strategie a Vizuální identita města“ a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.
 pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat dokumenty
▪ Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele
▪ Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem
související s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Komunikační strategie a
Vizuální identita města“.
 jmenovala pracovní skupinu ve složení MVDr. Ivana Jeníka, Ing. Víta Steklého, Ing. Petra
Kolka, Kamilu Picpauerovou, Renatu Maryškovou a Kateřinu Prachařovou s cílem
koordinačních schůzek
za účelem přípravy „Komunikační strategie a Vizuální identity města“ ve znění
zprávy č. 12/85
1124/85/2021/RMS
1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Generel
dopravy a parkování“ ve znění zprávy č. 13/85
2. rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Generel
dopravy a parkování“, kterým je společnost PRO CEDOP s.r.o. a Ing. arch. Václav Brejška,
zastoupení PRO CEDOP s.r.o., IČ: 27174069 (PRO CEDOP s.r.o.) a 07323921 (Ing. arch.
Václav Brejška), sídlem: Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové
s nabídkovou cenou 375.000,- Kč bez DPH
3. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generel
dopravy a parkování“ a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat dokumenty
i. Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele
ii. Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem
b. související s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Generel dopravy
a parkování“.
5. pověřila členy pracovní skupiny Hospodářství a infrastruktura v rámci projektu Otevřené
a přitažlivé město ve složení Ing. Stanislav Šťastný, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Václav
Hoffman, Ing. Martin Lipenský, Ing. Robert Koblížek, Ing. Jaroslav Bušta s cílem
koordinačních schůzek za účelem přípravy „Generelu dopravy a parkování“ ve znění zprávy
č. 13/85
1125/85/2021/RMS
1. schválila vypsání výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:
„Pořízení propagačního videa“, ve znění zprávy č. 14/85
2. schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby s názvem: „Pořízení propagačního videa“, ve znění zprávy č. 14/85
3. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení o zadání
veřejné zakázky s názvem: „Pořízení propagačního videa“ komisi ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, Ing. Stanislav Šťastný, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Jaroslav Bušta,
Ing. Vít Steklý, Ing. Václav Hoffman, Renata Maryšková, a náhradníci: Marie Málková,
Ing. Dagmar Fryšová, Ing. Robert Koblížek, Ing. Martin Lipenský, Ing. Josef Prokš,
Stanislava Jedličková ve znění zprávy č. 14/85

1126/85/2021/RMS
pověřila Ing. Václava Hoffmana zastupováním pracovníků stavebního úřadu po dobu trvání
jejich nepřítomnosti, především vyřizováním a podepisováním písemností stavebního úřadu
1127/85/2021/RMS
nesouhlasila se zkrácením pracovní doby pobočky České pošty ve Slatiňanech o sobotní
provozní hodiny
1128/85/2021/RMS
schválila situační výkres na stavební úpravy ul. Klášterní, úsek mezi ulicemi Tyršova
a Švermova a jeho předání projektantovi Ing. Loukotovi k dokončení projektové dokumentace
1129/85/2021/RMS
schválila katastrální situační výkres C.2.1. k územnímu rozhodnutí na stavbu – Odkanalizování
místní části Slatiňany – Kunčí vypracovaný Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E. v prosinci 2018 a
souhlasí se stavebním záměrem
1130/85/2021/RMS
vzala na vědomí informace o schůzce se zástupci Sběrného dvora
1131/85/2021/RMS
pověřila Ing. Víta Steklého k získání více informací k nakládání s bioodpady

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

