USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 9/2011
konané dne 7. února 2011
Rada města Slatiňany:
108/9/2011/RMS
schválila návrh programu 9. schůze rady města Slatiňany
109/9/2011/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
44.625.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.756.300,- Kč) a ve výdajové části 43.390.100,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 2. rozpočtovému opatření č. 2/9
110/9/2011/RMS
1. vzala na vědomí stav majetku k 31. 12. 2010 ve znění písemného materiálu - zpráva HIK
2. schválila provedení inventur za rok 2010 a výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města
Slatiňany k 31. 12. 2010
111/9/2011/RMS
1. vyhlásila dnem 8. února 2011 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a
zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2011, ve znění zprávy č. 4/9.
2. jmenovala komisi pro vyhodnocení ţádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany takto:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Jan Hanuš, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Antonín Odvárka, vedoucí OVŢP
Renata Vondráčková, referent HSO
ve znění zprávy č. 4/9
112/9/2011/RMS
schválila:
1. závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany
2. závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
3. závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
4. závazné ukazatele na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 5/9
113/9/2011/RMS
schválila:
1. odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
2. odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
3. odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
4. odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany, ve znění
zprávy č. 6/9
114/9/2011/RMS
na základě § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 381/2010 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše
prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle
zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a
orgánech určila s účinností od 1.1.2011 plat ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní školy
Slatiňany a řediteli Základní umělecké školy Slatiňany ve znění zprávy č.7/9

115/9/2011/RMS
A) zrušila usnesení zprávy číslo 96/8/2011/RMS ze dne 24. ledna 2011
B) neprominula pohledávku
1. ve výši 1.045,- Kč za vytápění společných prostor v čp. 724-725, Druţstevní ulice, Slatiňany v roce 2008
a trvá na její úhradě, ve znění zprávy č. 1/9
2. ve výši 1.045,- Kč za vytápění společných prostor v čp. 724-725, Druţstevní ulice, Slatiňany v roce 2008 a
trvá na její úhradě, ve znění zprávy č. 1/9
3. ve výši 1.045,- Kč za vytápění společných prostor v čp. 724-725, Druţstevní ulice, Slatiňany v roce 2008 a
trvá na její úhradě, ve znění zprávy č. 1/9
C) rozhodla prominout sankční úroky z pohledávek uvedených v bodě B) 1) aţ 3) za předpokladu, ţe
nájemníci v náhradním termínu (do 28.02.2011) veškeré své závazky vůči městu uhradí,
ve znění zprávy č. 1/9
116/9/2011/RMS
1. neschválila ukončení Smlouvy č. 89/2010 o pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 o výměře 229 m2
v kat. území Slatiňany uzavřené dne 9. 6. 2010, dohodou a trvá na ukončení nájemního vztahu v zákonné
lhůtě, tj. ke dni 28. 2. 2011, ve znění zprávy č. 8/9
2. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 o výměře 229 m2 v kat. území
Slatiňany , a to s účinností od 1. 3. 2011, ve znění zprávy č. 8/9
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 o
výměře 229 m2 v kat. území Slatiňany , ve znění zprávy č. 8/9.
4. uložila MěÚ po předloţení ţádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou vyvěsit neprodleně záměr a na
nejbliţší schůzi rady města po ukončení vyvěšení záměru předloţit návrh radě města, ve znění zprávy č. 8/9.
117/9/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 310 o výměře 1 600 m2 v kat. území
Škrovád , ve znění zprávy č. 9/9
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 310 o
výměře 1 600 m2 v kat. území Škrovád, ve znění zprávy č. 9/9
118/9/2011/RMS
neschválila ţádost o ukončení Smlouvy č. 446/2007 o pronájmu sloupů veřejného osvětlení k umístění
reklamního zařízení uzavřené dne 22. 10. 2007 se společností GMD Studio, se sídlem Rváčov 135, Hlinsko,
zastoupenou panem Romanem Michkem, dohodou a trvá na ukončení nájemního vztahu v zákonné lhůtě, tj.
ke dni 28. 2. 2011, ve znění zprávy č. 10/9
119/9/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 213/21 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství
a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za
zřízení věcného břemena stanovena ve výši 500,- Kč včetně 20 % DPH, ve znění zprávy č. 11/9
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení
části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 213/21 v kat. území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Praţská
třída 485, Hradec Králové a, ve znění zprávy č. 11/9
120/9/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 307/10 o výměře 41 m2
a části pozemkové parcely č. 307/1 o výměře 75 m2 v kat. území Kunčí,
ve znění zprávy č. 12/9
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 307/10
o výměře 41 m2 a části pozemkové parcely č. 307/1 o výměře 75 m2 v kat. území Kunčí,
ve znění zprávy č. 12/9

121/9/2011/RMS
1. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Autorský dozor na akci „Obnova příměstské
zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech“ s firmou DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, Emy Destinové
č.p. 395, 370 05 České Budějovice, ve znění zprávy č. 13/9
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Autorský dozor na akci „Obnova příměstské
zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech“ s firmou DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, Emy Destinové
č.p. 395, 370 05 České Budějovice, starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 13/9
122/9/2011/RMS
1. schválila
a) seznam projektantů, kteří budou osloveni ţádostí o předloţení cenové nabídky na vypracování Změn č. 2
ÚPO Slatiňany, ve znění zprávy č. 14/9
b) seznam výrobců (dodavatelů) zařízení fitness pro areál městské plovárny, kteří budou osloveni ţádostí o
předloţení nabídky, ve znění zprávy č. 14/9
2. uložila zveřejnit výzvu k předloţení nabídky na dodávku zařízení fitness prostřednictvím webových
stránek města
123/9/2011/RMS
1.pověřila s účinností od 8. 2. 2011 člena Zastupitelstva města Slatiňany Mgr. Daniela Vychodila přijímat
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení
snoubenců o uzavření manţelství před matričním úřadem Slatiňany
2. stanovila uţívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, při občanských obřadech členem zastupitelstva města Slatiňany Mgr. Danielem
Vychodilem
124/9/2011/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, ve znění zprávy č. 16/9
2. pověřila uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 16/9
125/9/2011/RMS
schválila návrh dočasného neotevření dětského hřiště v případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh,
náledí)
126/9/2011/RMS
schválila pozvání p. Jaroslava Košína na jednání rady města.
127/9/2011/RMS
vzala na vědomí informace od p. Jaroslava Košína ve věci jeho ţádosti o přidělení bytu
128/9/2011/RMS
vzala na vědomí pozvání členů rady města Slatiňany na návštěvu do partnerské obce Rorbas – Freienstein –
Teufen a stanovila termín návštěvy (28. září - 30. září 2011)
129/9/2011/RMS
schválila starostu MVDr. Ivana Jeníka jako zástupce v Komisi pro zahraniční spolupráci Svazu města a obcí
ČR a jako náhradníka v národní delegaci do Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy
130/9/2011/RMS
vzala na vědomí odhad nákladů úpravy Společenského domu ve Slatiňanech na oddělení Mateřské školy
Slatiňany

131/9/2011/RMS
vzala na vědomí cenovou nabídku výměny oken v Hasičské zbrojnici ve Slatiňanech
132/9/2011/RMS
vzala na vědomí rozpočet rekonstrukce WC na Plovárně města Slatiňany
133/9/2011/RMS
vzala na vědomí moţnost umístění záloţního kotle do prostor radnice
134/9/2011/RMS
pověřila OVŢP projednat moţnost umístění erbu a označení mostu přes řeku Chrudimku 37/1
135/9/2011/RMS
pověřila tajemníka MěÚ, vedoucí odborů, vedoucího údrţby a vedoucí pečovatelské sluţby jednáním
s Policií ČR a dalšími orgány ve věci způsobených škod na majetku města Slatiňany
136/9/2011/RMS
vzala na vědomí dopis lékařů chrudimské nemocnice, kteří se připojili k iniciativě „Děkujeme, odcházíme.“
137/9/2011/RMS
schválila rozšíření redakční rady Ozvěn Slatiňany o Mgr. Jiřího Kváše.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

