USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 104/2010
konané dne 28. června 2010
Rada města Slatiňany:
1459/104/2010/RMS
schválila upravený návrh program jednání
1460/104/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předloţení cenové nabídky na
zakázku města - Zpracování Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/104
1461/104/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní uzavřené dne 3.8.2009, ve znění zprávy č. 2/104
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní uzavřené dne
3.8.2009, ve znění zprávy č. 2/104
1462/104/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 79/2010 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26. 5.
2010, ve znění zprávy č. 3/104
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 79/2010 o nájmu
nebytových prostor uzavřené dne 26. 5. 2010, ve znění zprávy č. 3/104
1463/104/2010/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 32/2007 o nájmu garáţe , č. 3 v domě čp.
822 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí garáţe městem
Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 4/104
2. schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 98/2010, o nájmu garáţe , č. 1 v domě čp.
832 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí garáţe městem
Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 4/104
3. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu garáţe, č.3 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 4/104
4. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu garáţe, č. 1 v domě čp. 832 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 4/104
5. pověřila starostu MVDr.Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu garáţe č. 3 v domě čp.
822 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí garáţe městem Slatiňany
bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu garáţe č.3 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 4/104
6. pověřila starostu MVDr.Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu garáţe č. 1 v domě čp.
832 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí garáţe městem Slatiňany
bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu garáţe č.1 v domě čp. 832 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 4/104
1464/104/2010/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 65/2005, o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 4
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy 5/2010
2. schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 65/2005, o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií , č. 7
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy 5/2010. ve znění zprávy 5/2010

3. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 4 v domě čp. 823 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy 5/2010
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 4
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad ve znění zprávy 5/2010
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 7
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 30.6.2010 za podmínky převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad ve znění zprávy 5/2010
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 4
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy 5/2010
1465/104/2010/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 7 v domě čp. 823 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 6/104
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodţií, č. 7
v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 6/104
1466/104/2010/RMS
1. potvrdila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku města – Rekonstrukce domu
č. p. 66 – Švýcárna Slatiňany:
1) VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
2) GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
3) MARHOLD a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
4) STAKO společnost s ručením omezeným, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
5) Eiffage Construction Česká republika, s. r. o., Francouzská 6167, 708 00 Ostrava, Poruba
ve znění zprávy č. 7/104
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku města – Rekonstrukce domu č. p. 66 –
Švýcárna Slatiňany, se společností VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5, za podmínky přidělení
dotace a zajištění finančních prostředků změnou rozpočtu ve znění zprávy č. 7/104
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku města – Rekonstrukce domu č. p. 66 –
Švýcárna Slatiňany, se společností VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5 starostu města MVDr.
Ivana Jeníka, za podmínky přidělení dotace a zajištění finančních prostředků změnou rozpočtu
ve znění zprávy č. 7/104
1467/104/2010/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Zhotovení asfaltového povrchu na
cyklopěší stezce v Nerudově ulici, Slatiňany:
Hold, s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 8/104
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Zhotovení asfaltového povrchu na cyklopěší
stezce v Nerudově ulici, Slatiňany, se společností Hold, s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 8/104
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Zhotovení asfaltového povrchu na cyklopěší
stezce v Nerudově ulici, Slatiňany, se společností Hold, s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, Ivana Jeníka,
za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 8/104
1468/104/2010/RMS
1. schválila uzavření plánovací smlouvy, zajišťující výstavbu části dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě pro rodinnou zástavbu v Trpišově, v územním plánu obce označenou 44/R mezi městem
Slatiňany a ţadateli, ve znění zprávy č. 9/104

2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením plánovací smlouvy, zajišťující výstavbu části
dopravní a technické infrastruktury v lokalitě pro rodinnou zástavbu v Trpišově, v územním plánu obce
označenou 44/R mezi městem Slatiňany a ţadateli, ve znění zprávy č. 9/104
3. pověřila OVŢP MěÚ Slatiňany provádět kontrolu plnění ustanovení plánovací smlouvy, zajišťující
výstavbu části dopravní a technické infrastruktury v lokalitě pro rodinnou zástavbu v Trpišově,
v územním plánu obce označenou 44/R mezi městem Slatiňany a ţadateli, návrhu tohoto usnesení
1469/104/2010/RMS
schválila bezplatný vstup pro na plovárnu města pro účastníky volejbalového a nohejbalového turnaje
pořádaných SK Spartak Slatiňany o. s., ve dnech 3. a 10. 7. 2010
1470/104/2010/RMS
1. neschválila zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 60/2 v kat. území Slatiňany
spočívající v právu zřízení příjezdové cesty k pozemkové parcele č. 56 v katastrálním území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 11/104
2. navrhla řešit přístup ul. Jiráskovou a přes pozemek 614/4 v k.ú. Slatiňany.
1471/104/2010/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy
Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. Pololetí
r. 2010 ve znění zprávy č. 13/104
1472/104/2010/RMS
1. schválila uzavření dodatku k licenční smlouvě o poskytnutí uţivatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS – eDok – Elektronické dokumenty s firmou TRIADA, spol.s r.o.,U
svobodárny 12, 190 00 Praha 9 – Libeň, ve znění zprávy č. 14/104
2. schválila uzavření dodatku k licenční smlouvě o poskytnutí uţivatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS – Vazba na CzechPOINT s firmou TRIADA, spol.s r.o.,U svobodárny
12, 190 00 Praha 9 – Libeň, ve znění zprávy č. 14/104
3a) pověřila uzavřením dodatku k licenční smlouvě o poskytnutí uţivatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS – eDok – Elektronické dokumenty s firmou TRIADA, spol.s r.o.,U
svobodárny 12, 190 00 Praha 9 – Libeň starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 14/104
3b) pověřila uzavřením dodatku k licenční smlouvě o poskytnutí uţivatelských práv
k modulárnímu počítačovému programu MUNIS – Vazba na CzechPOINT s firmou TRIADA, spol.s r.o.,
U svobodárny 12, 190 00 Praha 9 – Libeň starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 14/104
1473/104/2010/RMS
schválila záměr pronájmu kanalizace 1. Škrovád I. etapa:
Stoka „A“ – od revizní šachty Š1 - Š 12 – Š17 – v délce 552 m – DN 400 A 500 mm
Stoka „B“ – dešťová kanalizace, od šachty Š 69 po vyústění do řeky Chrudimky – (osazena zpětná
klapka) v délce 176 m – DN 500 mm
Stoka „A1 – od revizní šachty Š9 – Š29 – v délce 438 m – DN 500 mm
Stoka „A2“ – napojenou řad „A“ v Š10 aţ do šachty Š32 – v délce 94m – DN 400mm
Stoka „A3“ – napojeno na řad „A“ v Š12 do Š34 – v délce 59m – DN 300mm + odlehčovací stoka DN
500 s vyústěním DN 800 mm do řeky Chrudimky a osazenou zpětnou klapkou
Stoka „A4“ – v délce 274,1 m – DN 300 mm
Stoka „A4.2“ – v délce 137,0 m – DN 300 mm
Stoka „A4.1“ – v délce 305,9 m – DN 250 a 300 mm, vše specifikováno na mapovém podkladu ze dne
9.12.2004, č.j. 617/2004, vypracovaném Ing. Alešem Kubátem
2. Škrovád II.:
Čerpací stanice ČS 1
Výtlak V1, které jsou umístěny na pozemcích 389/2, 389/1, 104 v k.ú Škrovád, obec Slatiňany

3. Škrovád III. etapa:
Stoka: „A“ – PVC DN 300 (ČS 1, šachta Š (šachta)1 – Š21 – na poz. parcele 389/2, 396, 57/10 a Š1A na
poz. parc. 389/2,
„A1“ – PVC DN 250 (Š22-Š25) na poz. parcele 396
„A2“ – PVC DN 250 (Š5-Š27) na poz. parcele 147/5
„A3“ – PVC DN 250 (Š9-Š32) na poz. parcele 363/1
„B1“ – PVC DN 250 (ČS2-Š36) na poz. parcele 61/5
„B2“ – PVC DN 250 (ČS2-Š40) na poz. parcele 65/1 a ze Š 37 je dobudován řad PVC
DN 250 v délce 35 m na poz. parc. 65/1
„S“ - PVC DN 250 (Š1 (= Š25 na stoce A1) – Š10) na poz 396 a 384/1
Výtlak V2 – PE 50 x 4,6 (Š2 na stoce S – ČS 2) na poz parc. 396, 335/2, 415, 65/1
Čerpací stanice ČS 2 na poz. parc. 65/1
Splašková kanalizace – stoka S (potrubí PVC DN 250 mm a stoka S1 (potrubí PVC DN
250mm, na poz parc. č. 57/10, 384/1, 396
Dešťová kanalizace – stoka D (potrubí PVC DN 300 mm) na poz. parc.57/10, 384/1,396
1474/104/2010/RMS
vzala na vědomí reţim ZUŠ Slatiňany v období prázdnin 1. 7. – 31. 8. 2010 ve znění dopisu ze dne 23.
6. 2010
1475/104/2010/RMS
schválila výběr firmy pro provedení malířských prací v budovách ZŠ Slatiňany
1476/104/2010/RMS
schválila udělení volných vstupenek na plovárnu města pro vybrané ţáky ZŠ Slatiňany a u ţáků 1. stupně
i jejich zákonných zástupců.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

