USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 108/2010
konané dne 16. srpna 2010
Rada města Slatiňany:
1489/108/2010/RMS
schválila návrh program jednání
1490/108/2010/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy s SK Spartak Slatiňany, o.s. o zapůjčení bazénového vysavače ve
znění zprávy č. 1/108.
2. pověřila uzavřením uzavření nájemní smlouvy s SK Spartak Slatiňany, o.s. o zapůjčení bazénového
vysavače starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 1/108.
1491/108/2010/RMS
schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za r. 2009 ve znění zprávy č. 2/107.
1492/108/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na přípravu a konání slavnostního
vystoupení k 15. výročí zaloţení tanečního oboru při ZUŠ Slatiňany s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, ve znění zprávy 3/108
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na přípravu a konání
slavnostního vystoupení k 15. výročí zaloţení tanečního oboru při ZUŠ Slatiňany s Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy 3/108
1493/108/2010/RMS
schválila KOVOARTIKL CZ s.r.o., ul. Nová čp. 1064, 664 34 Kuřim jako dodavatele školních šatních
skříní pro Základní školu Slatiňany a uloţila řediteli ZŠ Slatiňany realizovat dodávku školních šatních
skříní u firmy KOVOARTIKL CZ s.r.o., ul. Nová čp. 1064, 664 34 Kuřim, ve znění zprávy č. 4/108.
1494/108/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o provedení reklamy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 ve znění zprávy 5/108
2. pověřila uzavřením Smlouvy o provedení reklamy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy 5/108
1495/108/2010/RMS
schválila pouţití části rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 39.206,- Kč na nákup
naklepávače masa pro Školní jídelnu Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/108
1496/108/2010/RMS
1. schválila uzavření 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 částí (cca 25 m)
pozemkových parcel č. 166/1, č. 166/2 a č. 363/1 v katastrálním území Škrovád se společností VČP Net,
s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investory akce: „Technická vybavenost pro 5 RD na p. p. č.
156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád“- Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP
Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
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 1250,- Kč + DPH v zákonné výši, ve znění zprávy č. 7 /108
a

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 částí (cca 25 m) pozemkových parcel č. 166/1, č. 166/2 a č. 363/1 v katastrálním území
Škrovád se společností VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investory akce: „Technická
vybavenost pro 5 RD na p. p. č. 156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád“ - ve znění zprávy č. 7/108
a
3. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o
zřízení věcného břemena na částech (cca 30 m) pozemkových parcel č. 166/1, č. 166/2 a č. 363/1
v katastrálním území Škrovád, které bude spočívat v právu investorů akce: „Technická vybavenost pro 5
RD na p. p. č. 156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád“, uloţit a provozovat na předmětných částech
pozemkových parcel kanalizační přípojku a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údrţby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 2 500,- Kč + DPH
v zákonné výši, ve znění zprávy č. 7/108
a
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 30 m) pozemkových parcel č.
166/1, č. 166/2 a č. 363/1 v katastrálním území Škrovád, které bude spočívat v právu investorů akce:
„Technická vybavenost pro 5 RD na p. p. č. 156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád“-, uloţit a
provozovat na předmětných částecpozemkových parcel kanalizační přípojku a v právu přístupu
k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 7/108
a
5. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena a konkrétní
smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 15 m) pozemkových parcel č. 166/1, č. 166/2 a č.
363/1 v katastrálním území Škrovád, které bude spočívat v právu investorů akce: „Technická vybavenost
pro 5 RD na p. p. č. 156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád, uloţit a provozovat na předmětných
částech pozemkových parcel zařízení veřejného rozvodu elektřiny - kabelové vedení nn do 1 kV včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy.
Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena v jednorázové výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši,
ve znění zprávy č. 7/108
a
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 15 m) pozemkových
parcel č. 166/1, č. 166/2 a č. 363/1 v katastrálním území Škrovád, které bude spočívat v právu investorů
akce: „Technická vybavenost pro 5 RD na p. p. č. 156/20-24 a 156/27-28 v kat. území Škrovád, uloţit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel zařízení veřejného rozvodu elektřiny - kabelové
vedení nn do 1 kV včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 7/108.
1497/108/2010/RMS
1. vzala na vědomí ţádost Pardubického kraje o vyjádření podpory existence osmiletého gymnázia.
2. ţádá Pardubický kraj o konkretizaci ţádosti o případnou podporu existence osmiletého gymnázia.
1498/108/2010/RMS
schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
52.010.309,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části 50.568.249,04
Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 9. rozpočtovému opatření č. 9/108.
1499/108/2010/RMS
určila pro vykonávání autorského dozoru a pro vypracování závěrečné zprávy pro SFŢP při realizace
akce „Zlepšení tepelně technických vlastností domu s pečovatelskou sluţbou“ společnost BW –Projekce
s.r.o., Vysokomýtská 7/8, 53401 Holice v Čechách, ve znění zprávy č. 10/108.

1500/108/2010/RMS
1. schválila pořadí dodavatelů na dodávku stolního naklepávače masa do školní jídelny ve Slatiňanech:
TeS Chotěboř, spol. s r. o., Hermannova 608, 583 01 Chotěboř ve znění zprávy č. 11/108.
2. uloţila ředitelce ŠJ Slatiňany uzavřít kupní smlouvu na stolní naklepávač masa do školní jídelny ve
Slatiňanech se společností TeS Chotěboř, spol. s r. o., Hermannova 608, 583 01 Chotěboř za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 11/108.
1501/108/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předloţení cenové nabídky
na stavební zakázku města – Úprava části místní komunikace v obci Kunčí, část úseku „D“
ve znění zprávy č. 12/108.
1502/108/2010/RMS
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Umístění ostrůvku a veřejného osvětlení
na komunikaci v Presích (v k. ú. Slatiňany)“ ve znění zprávy č. 13/108.
2. pověřila uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Umístění ostrůvku a veřejného osvětlení na
komunikaci v Presích (v k. ú. Slatiňany)“ starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 13/108.
1503/108/2010/RMS
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava chodníku v ul.
Spojovací, Slatiňany“ a posunutím termínu ve znění zprávy č. 14/108.
2. Rada města pověřila místostarostu jednáním o ceně za vícenáklady.
3. Rada města pověřila uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava chodníku v ul.
Spojovací, Slatiňany“ starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 14/108.
1504/108/2010/RMS
schválila pokácení 1 ks thuje na pozemku parc. č. 378 v katastrálním území Slatiňany
ve znění zprávy č. 15/108
1505/108/2010/RMS
1. schválila uzavření darovací smlouvy s Pardubickým krajem ve věci finančního daru Pardubického
kraje ve výši 100.000,- Kč pro město Slatiňany na odstranění následků po ţivelní pohromě dne 7.8.2010
ve znění zprávy č. 16/108.
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením darovací smlouvy s Pardubickým krajem ve věci
finančního daru Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč pro město Slatiňany na odstranění následků po
ţivelní pohromě dne 7.8.2010 ve znění zprávy č. 16/108
1506/108/2010/RMS
jmenovala v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášeného
konkursního řízení, s účinností od 1. září 2010 pana Mgr. Bc. Ivo Mandyse , nar. 25. září 1966, bytem
Švermova 754, Slatiňany, ředitelem příspěvkové organizace města Slatiňany – Základní škola Slatiňany,
okres Chrudim ve znění zprávy č. 17/108.
1507/108/2010/RMS
na základě § 122 (2) zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb., určila s účinností od 1. září 2010 plat řediteli Základní školy Slatiňany
Mgr. Bc. Ivo Mandysovi, ve znění zprávy č. 18/108.
1508/108/2010/RMS
vzala na vědomí docházku členů RMS za volební období 2006 – 2010.

1509/108/2010/RMS
vzala na vědomí informaci o průběhu ţivelní pohromy způsobené extrémními lokálními dešťovými
sráţkami od 7. srpna 2010, činnosti vedení města a MěÚ, SDH a JPO Slatiňany a o vzniklých škodách
1510/108/2010/RMS
schválila seznam společností k oslovení pro zadání oprav komunikací a chodníků po povodni:
Miroslav Mucha, Náměstí Svobody 1195, Choceň
Milan Vilček, Plackého 61, Chrudim
HOLD s.r.o. Orel 35, p. Slatiňany
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, Hlinsko
KaN Pardubice, st. společnost s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s, . Tovární 1133, Chrudim
REAL spol. s r.o., speciální silniční práce, Slatiňany

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

