USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č.100/2010
konané dne 24. května 2010
Rada města Slatiňany:
1402/100/2010/RMS
schválila program jednání schůze rady města Slatiňany č.100/2010
1403/100/2010/RMS
1. zrušila usnesení číslo 1373/98/2010/RMS rady města ze schůze konané dne 26. dubna 2010 (úprava
závazných ukazatelů ZŠ).
2. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní školu
Slatiňany. Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 2.600.000,- Kč dle rozpisu:
a) na opravu a údržbu 185.000,- Kč
b) na provoz
2.415.000,- Kč
1404/100/2010/RMS
uložila příspěvkovým organizacím zřízených městem odvod finančních prostředků z jejich investičních
fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši odpisů 1–6 / 2010 :
Mateřská škola Slatiňany
43.212,- Kč
Základní škole
80.124,- Kč
Základní umělecká škola Slatiňany
12.360,- Kč
Školní jídelna Slatiňany
105.822,- Kč
Celkem
241.518,- Kč
1405/100/2010/RMS
schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
44.313.501,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 7.437.148,- Kč) a ve výdajové části 46.531.949,04
Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 5. rozpočtovému opatření č. 3/100
1406/100/2010/RMS
1. rozhodla ukončit smlouvu č. 206/2008 o pronájmu pozemku (části pozemkové parcely č. 525/8 o
výměře 229 m2) v kat. území Slatiňany uzavřené dne 8. 9. 2008 , a to dohodou ke dni 31. 5. 2010,
ve znění zprávy č. 4/100
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. 6. 2010 ve znění zprávy č. 4/100
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy č. 206/2008 o pronájmu
pozemku (části pozemkové parcely č. 525/8 o výměře 229 m2 ) v kat. území Slatiňany ke dni 31. 5. 2010 a
uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 o výměře 229 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/100
1407/100/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemkové parcely č. 457/7 o výměře 288 m2 v kat. území
Kunčí s Českým rybářským svazem – místní organizací Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/100
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemkové parcely č. 457/7 o
výměře 288 m2 v kat. území Kunčí s Českým rybářským svazem – místní organizací Slatiňany,
ve znění zprávy č. 5/100
1408/100/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 397/6 o výměře 396 m2 v kat. území
Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/100
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely
č. 397/6 o výměře 396 m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/100

1409/100/2010/RMS
schválila odstranění původního plotu a vzrostlých tújek na pozemkové parcele č. 773 v katastrálním
území Slatiňany a stavbu nového dřevěného plného plotu výšky cca 180 cm, ve znění zprávy č. 7/100
1410/100/2010/RMS
1. vzala na vědomí žádost na umístění malé letní terasy v prostoru před Krčmou u krále Artuše, T. G.
Masaryka 78, Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/100
2. schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 723 v katastrálním území Slatiňany za účelem
umístění malé letní terasy v prostoru před Krčmou u krále Artuše, T. G. Masaryka 78, Slatiňany,
ve znění zprávy č. 8/100
1411/100/2010/RMS
1. schválila uzavření Zprostředkovatelské smlouvy, ve znění zprávy 9/100
2. pověřila uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy 9/100
1412/100/2010/RMS
1. zmocnila Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920, ve znění zprávy 10/100
2. pověřila vystavením zmocnění pro Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ
70892822 za město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivana
Jeníka, ve znění zprávy 10/100
1413/100/2010/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o kontrole vyřazeného majetku ZŠ, ve znění zprávy 11/100
2. vzala na vědomí likvidaci nepotřebného majetku ZŠ, ve znění zprávy 11/100
1414/100/2010/RMS
1. odkládá bod č. 12/100 - Výběr zhotovitele na stavební zakázku města – Podkladní vrstvy a ukotvení
herních prvků na víceúčelovém hřišti ve Slatiňanech
2. uložila MěÚ Slatiňany vyzvat firmy, které předložily cenové nabídky, k doplnění informace o ceně
montáže prvků do 31. 5. 2010
1415/100/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Vypracování projektové
dokumentace na úpravy (revitalizace) stávajících ploch – pozemků parc. č. 707/1, 707/2, 66/1 a 66/2
v kat. území Slatiňany:AGROATELIER, spol. s r. o., 17. listopadu 258, 530 02 Pardubice
ve znění zprávy č. 13/100.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování projektové dokumentace na
úpravy (revitalizace) stávajících ploch – pozemků parc. č. 707/1, 707/2, 66/1 a 66/2 v kat. území
Slatiňany se společností AGROATELIER, spol. s r. o., 17. listopadu 258, 530 02 Pardubice, za
podmínky zajištění financí ve znění zprávy č. 13/100.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování projektové dokumentace na
úpravy (revitalizace) stávajících ploch – pozemků parc. č. 707/1, 707/2, 66/1 a 66/2 v kat. území
Slatiňany se společností AGROATELIER, spol. s r. o., 17. listopadu 258, 530 02 Pardubice starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění financí ve znění zprávy č. 13/100
1416/100/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Zhotovení asfaltového povrchu na cyklopěší stezce v Nerudově ulici Slatiňany
ve znění zprávy č. 14/100
1417/100/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Vypracování projektových
dokumentací na chodníky v ul. Neumannova a Husova, Slatiňany:
1. OPTIMA, s. r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
2. Ing. Zdeněk Kocián, Palackého 451, 538 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 15/100.

2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování projektových dokumentací na
chodníky v ul. Neumannova a Husova, Slatiňany, se společností OPTIMA, s. r. o., Žižkova 738, 566 01
Vysoké Mýto ve znění zprávy č. 15/100
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování projektových dokumentací na
chodníky v ul. Neumannova a Husova, Slatiňany, se společností OPTIMA, s. r. o., Žižkova 738, 566 01
Vysoké Mýto starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 15/100
1418/100/2010/RMS
zrušila usnesení č. 1380/98/2010/RMS ze dne 26. dubna 2010 ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce
pozemků s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem a Slatiňany, státním podnikem na akci Slatiňanské
pozastavení ve znění zprávy č. 16/100
1419/100/2010/RMS
1. se obrací na Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo kultury České republiky
s žádostí o zachování a rozvoj hipologického muzea jako prioritní zaměření státního zámku ve
Slatiňanech. Hipologické muzeum má ve Slatiňanech 60tiletou tradici, jeho zachování se těší velké
podpoře obyvatel a široké odborné veřejnosti. Jeho další existence je v souladu se záměrem obnovy
Švýcárny a celkovým rozvojem cestovního ruchu ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 17/100,
2. uložila MěÚ zaslat toto stanovisko Ministerstvu zemědělství České republiky a Ministerstvu kultury
České republiky ve znění zprávy č. 17/100.
3. pozvala zástupce Národního památkového ústavu Praha, Ing. Ladislava Kryla, ředitele Národního
památkového ústavu Pardubice a Ing. Jana Höcka, ředitele Národního hřebčína Kladruby Slatiňany, s.p.,
na příští zasedání zastupitelstva města Slatiňany za účelem vzájemné informovanosti a sdělení stanovisek
ve věci zachování a rozvoje hipologického muzea ve státním zámku ve Slatiňanech a záměru dalšího
rozvoje Národního hřebčína Kladruby a Slatiňany, s.p., ve znění zprávy č. 17/100.
1420/100/2010/RMS
schválila vydání stanoviska města k neinvestiční dotaci v požární ochraně: Jednotka JPO II Slatiňany
(evidenční číslo 531 113) bude pracovat v režimu dle pokynu GŘ HZS ČR č. 50/2007 a v souladu
s nařízením vlády č. 172/2001 Sb. a bude zabezpečovat pohotovosti členů SDH, počet členů
v zaměstnaneckém poměru je 0, částka požadovaná ze státního rozpočtu je ve výši 150.000,- Kč
ve znění zprávy č. 18/100.
1421/100/2010/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo VČ 23_10 o poskytnutí nadačního příspěvku s
Nadací ČEZ, se sídlem Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ 26721511, ve znění zprávy č. 19/100.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. VČ 23_10 o poskytnutí
nadačního příspěvku s Nadací ČEZ, se sídlem Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ 26721511, ve znění
zprávy č. 19/100
1422/100/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor občerstvení na plovárně ve Slatiňanech a to
s účinností od 1. 6. 2010, ve znění zprávy č. 20/100
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor občerstvení na
plovárně ve Slatiňanech, ve znění zprávy č. 20/100
1423/100/2010/RMS
1. vzala na vědomí rezignaci Mgr. Daniela Vychodila na funkci ředitele Základní školy Slatiňany ke dni
31. srpnu 2010
2. rozhodla o konání konkursu pro obsazení funkce ředitele Základní školy Slatiňany v termínech tak,
aby bylo možné jmenovat ředitele Základní školy Slatiňany s účinností od 1. září 2010
3. uložila MěÚ připravit konkursní řízení pro obsazení funkci ředitele Základní školy Slatiňany
v termínech tak, aby bylo možné jmenovat ředitele Základní školy Slatiňany s účinností od 1. září 2010

1424/100/2010/RMS
1. vzala na vědomí žádost o vyjádření obce k záměru založit „Přírodní základní školu Slatiňany“.
2. vyzvala přípravný tým pro založení „Přírodní základní školy Slatiňany“ k předložení údajů a dokladů
dle zákona č. 561/2004, školský zákon, § 147 (1) b,c,d,e,f,i,j,k,m,n,
1425/100/2010/RMS
uložila starostovi a MěÚ připravit potřebné podklady k rozhodnutí o poskytnutí peněžitého daru obci
postižené povodněmi květen 2010 a to ve výši cca 20.000,- Kč
1426/100/2010/RMS
schválila pro účastníky soustředění sportovního oddílu volejbalu Střediska vzdělávací politiky
Pedagogické fakulty University Karlovy, Malátova 17, 150 00 Praha 5, vstup na plovárnu města na dobu
2 x 30 minut denně za paušál 100,- Kč/osobu na celou dobu pobytu v r. 2010, tj. 12 dní.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

