USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 91. schůze konané dne 12. dubna 2021
Rada města Slatiňany:
1209/91/2021/RMS
schválila program jednání
1210/91/2021/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 07. 2020 se společností
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČO
41432037, jako dodavatelem akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/91
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
20. 07. 2020 se společností Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany,
614 00 Brno, IČO 41432037, jako dodavatelem akce „Rozšíření kapacity Základní školy
Slatiňany“ za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění
zprávy č. 1/91
1211/91/2021/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 3 k Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 287 ve
Slatiňanech č. 3/20001 ze dne 2. 1. 2001 s dětskou organizací ROBI Slatiňany, T. G.
Masaryka 781, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/91,
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu dodatku č. 3 k Smlouvě o nájmu
nebytových prostor v č.p. 287 ve Slatiňanech č. 3/2001 ze dne 2. 1. 2001 s dětskou
organizací ROBI Slatiňany, T. G. Masaryka 781, 538 21 Slatiňany, ve znění,
zprávy č. 2/91
1212/91/2021/RMS
1. zrušila body č. 2. a 3. usnesení č. 926/71/2020/RMS ze dne 31. srpna 2020 - zřízení
věcného břemene na pozemkových parcelách č. 336/1, 73/1, 341/1, 344, 95/1, 339, 337/4,
337/1, 65/1 v k.ú. Škrovád a pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí (cca 1300 bm), které
bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a
modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby: „Slatiňany-Škrovád
CR_0767- rekonstr.NN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm
vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 3/91,
2. schválila zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 336/1, 73/1, 341/1, 344,
95/1, 339, 337/4, 337/1, 65/1 v k.ú. Škrovád a pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí (cca
1300 bm), které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět
obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby:
„Slatiňany-Škrovád CR_0767- rekonstr.NN“. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti
je stanovena ve výši 144 000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve
znění zprávy č. 3/91,
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkových
parcelách č. 336/1, 73/1, 341/1, 344, 95/1, 339, 337/4, 337/1, 65/1v k.ú. Škrovád a
pozemkové parcele č. 466 v k.ú. Kunčí (cca 1300 bm) pro rekonstrukci distribuční

soustavy NN se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV, ve znění zprávy č. 3/91
1213/91/2021/RMS
souhlasila s úhradou fixních provozních nákladů Základní školy Slatiňany pro SK Spartak
Slatiňany, z. s. ve znění zprávy č. 4/91
1214/91/2021/RMS
neschválila finanční dar Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198 ve
znění zprávy č. 5/91
1215/91/2021/RMS
1. odložila projednání zřízení Z-BOXu
2. pověřila MěÚ Slatiňany jednáním o úpravě „Smlouvy pro umístění Z-BOXu“ o tyto body:
a) vypustit ze smlouvy pokutu za zrušení Z-BOXu
b) vypustit metry pro zřízení jiné výdejny
c) stanovit nájemné za pozemek
d) snížit výpovědní lhůtu této smlouvy na 3 měsíce
1216/91/2021/RMS
schválila výkres - SITUACE D2 na stavební úpravy části ulice Klášterní, úsek mezi ulicemi
Tyršova a Švermova ve Slatiňanech a jeho předání projektantovi Ing. Loukotovi k dokončení
projektové dokumentace – Slatiňany, ulice Klášterní, ve znění zprávy č. 7/91
1217/91/2021/RMS
1. schválila čerpání rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 92.682,61 Kč na
pořízení nových koberců do 2 tříd, do multifunkční učebny a knihovny, ve znění zprávy
č. 8/91,
2. schválila čerpání z rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 104.931,20 Kč
a z investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 105.221,60 Kč na pořízení
nových skříní do 4 ložnic, ve znění zprávy č. 8/91,
3. schválila čerpání z rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 108.960,50 Kč
a z investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 42.011,20 Kč na pořízení
nových šatních skříní pro zaměstnance školy a policových skříní pro náhradní oblečení
dětí, ve znění zprávy č. 8/91
1218/91/2021/RMS
schválila 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové
části na 81.568.284,16 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.599.128,98 Kč) a ve výdajové
části 110.627.513,14 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění
zprávy č. 9/91
1219/91/2021/RMS
rozhodla refundovat občanům poplatky zaplacené ve Sběrném dvoře na základě rozhodnutí
rady č 1040/78/2020/RMS v termínu od 1.1.2021 do 24.2.2021
1220/91/2021/RMS
schválila vyvěšení záměru umístění prodejního stánku na parkovišti u hřebčína

1221/91/2021/RMS
vzala na vědomí informaci o odpadovém hospodářství
1222/91/2021/RMS
1. souhlasí s pořádáním kulturních akcí v letních měsících v exteriéru objektu muzea
Švýcárna
2. nesouhlasí v současné době se stavebními úpravami v objektu budovy muzea Švýcárna
1223/91/2021/RMS
1. vzala na vědomí informaci o finančních nákladech nerezového provedení plaveckého
bazénu plovárny
2. schvaluje provedení plaveckého bazénu plovárny pomocí bazénové folie

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

