USNESENÍ
č. 106/2018 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 14. května 2018
Rada města Slatiňany:
1356/106/2018
schválila program jednání 106. schůze rady města
1357/106/2018

1. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825 na
Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od
1.6.2018 do 30.11.2018 ve znění zprávy č. 1/106
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku k nájemní smlouvě
na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou od 1.6.2018 do 30.11.2018 ve znění č. 1/106
1358/106/2018

1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Stavba přístřešku u DPS Farská 765, Slatiňany (parc. č. 60/2)“ ve znění zprávy č.
2/106.
2. rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Stavba přístřešku
u DPS Farská 765, Slatiňany (parc. č. 60/2)“ z finančních důvodů ve znění zprávy č.
2/106.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
- Oznámení o zrušení
ve znění zprávy č. 2/106.
1359/106/2018

1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,- Kč/m2/rok a cenu za
služby, spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši
47,- Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
ve znění zprávy č. 3/106,
2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností
od 1.6.2018, ve znění zprávy č. 3/106.

1360/106/2018

1. neschválila kácení 2 ks javoru mléč na pozemku parc. č. 536/4 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/106
2. neschválila kácení 1 ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 536/4 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/106
3. neschválila odstranění zapojeného porostu dřevin na pozemku parc. č. 536/4
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/106
4. doporučila upravit zapojený porost dřevin na pozemku parc. č. 536/4 v katastrálním
území Slatiňany tak, aby nezasahoval na sousední pozemky
1361/106/2018

schválila zapůjčení společenského sálu (včetně příslušenství) ve Společenském domě č. p.
287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech, ve dnech 9. – 13. 7. 2018 (každý den vždy od 7:00-18:00
hodin), a to za cenu 250,- Kč/den, ve znění zprávy č. 5/106.

1362/106/2018

schválila „Smlouvu o poskytnutí služeb“ ve znění zprávy č. 6/106
1363/106/2018

schválila „Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů“ ve znění
zprávy č. 7/106.
1364/106/2018

schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 70.223.261,60 Kč (dorovnáno financováním příjmů 8.216.800,- Kč) a ve výdajové
části 70.814.561,60 Kč (dorovnáno financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve znění zprávy k 9.
rozpočtovému opatření č. 9/106.
1365/106/2018

1. schválila zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Pořízení herních prvků – dětské hřiště MŠ Slatiňany“
2. schválila pro dodávku veřejné zakázky s názvem „Pořízení herních prvků – dětské
hřiště MŠ Slatiňany“ společnost ANTOŠ, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ
48152587
3. schválila čerpání investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 49.034,- Kč na
pořízení herních prvků pro dětské hřiště MŠ Slatiňany.
1366/106/2018

udělila souhlas se stavbou s názvem „CHRUDIMKA, SLATIŇANY“, rekonstrukce PB zdi
pod jezem“, která se dotýká i části (cca 17,5 m2) pozemku města Slatiňany, a to na parcele
číslo 649/10 v katastrálním území Slatiňany.
1367/106/2018

1. projednala žádost o souhlas s vybudováním vodovodního a kanalizačního řádu v ulici
Švermova ve Slatiňanech.
2. neschválila umístění vodovodního a kanalizačního řádu do pozemků parcelní číslo
665/3 a parcelní číslo 665/4 v katastrálním území Slatiňany v rozsahu požadovaném
žadatelem.
3. doporučila prodloužit žadatelem navržená vodovodní a kanalizační řád až k pozemku
parcely číslo 218 v katastrálním území Slatiňany.
1368/106/2018
1. schválila rozšíření plochy užívané u chaty č. ev. 53 v Kunčí v rozsahu žádosti majitele

chaty
2. schválila podání žádosti MěÚ Chudim, odboru životního prostředí o dočasné odnětí
rozšířené plochy u chaty č. ev. 53 v Kunčí
3. schválila uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 438/2014 uzavřené dne 27. 11.
2014 s Městskými lesy Chrudim, IČ: 27465659, se sídlem Resselovo nám. 77,
Chrudim ve věci úpravy předmětu pachtu (zúžení pachtu), a to za podmínky vydání
kladného rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku rozšiřující stávající užívanou
plochu u chaty č. ev. 53 v Kunčí
1369/106/2018

bere na vědomí informaci o postupu stavebního řízení pana Jakuba Pleningera

1370/106/2018

bere na vědomí vypovězení „Smlouvy o poskytování právních služeb“ firmou Marčišin a
partneři, advokátní kancelář, Gočárova třída 1013, 500 02 Hradec Králové
1371/106/2018

schvaluje vypovězení „Smlouvy o výpůjčce informační tabule“ uzavřenou s Městem
Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
1372/106/2018

pověřuje Mgr. Jana Hanuše přípravou koncepce „Plánu rozvoje sportu ve městě Slatiňany“

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

