USNESENÍ
č. 109/2018 Rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 25. června 2018
Rada města Slatiňany:
1413/109/2018/RMS
schválila program jednání 109. schůze rady města
1414/109/2018/RMS

1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany –
Kunčí včetně autorského dozoru“ ve znění zprávy č. 1/109
2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany –
Kunčí včetně autorského dozoru“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem ve znění
zprávy č. 1/109
3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro
odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně autorského dozoru“,
s nabídkovou cenou 504 000,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 1/109
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
- Oznámení o výběru
- Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
1415/109/2018/RMS

1. schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 10 000,- Kč za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 2/109
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 2/109
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 2/109
1416/109/2018/RMS

rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby: „I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž.
I/17 – Slatiňany“ na pozemcích města Slatiňany, a to s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ve znění zprávy č. 3/109
1417/109/2018/RMS

1. schválila provést na části pozemkové parc. č. 776 v kat. území Slatiňany stavbu
zařízení podzemního komunikačního vedení, která budou vybudována společností
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, v rámci stavby: „16010-045424, RVDSL1913_C_E_SLNN1822SLNN1HR_MET“, ve znění zprávy č. 4/109,
2. schválila zřízení služebnosti na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 776 v kat.
území Slatiňany, která bude spočívat v právu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zřídit, provozovat,
udržovat, opravovat a upravovat zařízení podzemního komunikačního vedení
vybudovaného v rámci stavby: „16010-045424, RVDSL1913_C_E_SLNN1822SLNN1HR_MET“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 1000,- Kč +
DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 4/109

3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a konkrétní
smlouvy o zřízení služebnosti na části (cca 2 bm) pozemkové parcely 776 v kat. území
Slatiňany pro zařízení podzemního komunikačního vedení se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ve
znění zprávy č. 4/109
1418/109/2018/RMS

1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 384/1 v kat. území Škrovád úpravu
vrchního vedení nízkého napětí, která bude provedena společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „IE-12-2007650
Škrovád 6 – úprava venkov.vedení NN“, ve znění zprávy č. 5/109
2. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 35 bm) pozemkové parcely č. 384/1
v kat. území Škrovád, 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: „IE-12-2007650 Škrovád 6 – úprava venkov.vedení 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. 5/109
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 35 bm)
pozemkové parcely č. 384/1 v kat. území Škrovád pro zařízení distribuční soustavy
(vedení nízkého napětí) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 5/109
1419/109/2018/RMS

vzala na vědomí informaci o zápisu do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2018/2019
ve znění zprávy č. 6/109
1420/109/2018/RMS

1. schválila zapracovat do projektové dokumentace na stavbu – Přechod pro chodce u
potravin Málek na ul. T. G. Masaryka – sil. I/37 Slatiňany požadavky projektanta pana
Málka ve znění zprávy č. 7/109
2. ukládá připravit výběrové řízení na veřejnou zakázku města malého rozsahu
na realizaci stavby – Přechod pro chodce u potravin Málek na ul. T. G. Masaryka – sil.
I/37 Slatiňany ve znění zprávy č. 7/109
1421/109/2018/RMS

schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 70.272.564,81 Kč (dorovnáno financováním příjmů 8.727.700,- Kč) a ve výdajové
části 71.374.764,81 Kč (dorovnáno financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve znění zprávy
č. 8/109
1422/109/2018/RMS

1. vzala na vědomí cenovou nabídku na vypracování studie "Směrové řešení dopravy
cyklistů v ul. Štěpánkova - Čechova ve Slatiňanech"
2. uložila MěÚ vyvolat jednání s MěÚ Chrudim, odborem dopravy a Krajským
ředitelstvím policie Pardubického kraje, dopravním inspektorátem Chrudim, ve věci
„Směrového řešení dopravy cyklistů v ul. Štěpánkova – Čechova ve Slatiňanech“
1423/109/2018/RMS

bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školky Slatiňany o povinné školní docházce

1424/109/2018/RMS

bere na vědomí dopis „Odpověď na výzvu k dodržování Rozhodnutí“
1425/109/2018/RMS

souhlasí se zřízením staveniště firmou MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52
Staré Hradiště na pozemcích parc. č. 141/1 v kat. území Slatiňany pro stavbu „Rekonstrukce
části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úpravy křižovatek ulic Tyršova x Nádražní a
Tyršova x Palackého ve Slatiňanech“ za podmínky uvedení pozemku do původního stavu
(tj. rozprostření ornice, osetí travním semenem a kropení vodou. Pozemek bude zapůjčen
bezplatně od 29.6.2018 do 31.10.2018
1426/109/2018/RMS

1. vzala na vědomí informaci o stavu stromořadí bříz bělokorých na pozemcích parc. č.
712/16 a parc. č. 712/18 v katastrálním území Slatiňany u vodní nádrže v ulici
Nádražní ve Slatiňanech
2. uložila MěÚ řešit pokácení stromořadí bříz bělokorých na pozemcích parc. č. 712/16 a
parc. č. 712/18 v katastrálním území Slatiňany a provedení náhradní výsadby
1427/109/2018/RMS

souhlasí s vybudováním průchodu (branky) mezi pozemky parcelní číslo 187/11 a stavební
parcelu č. 531 v kat. území Slatiňany
1428/109/2018/RMS

1. schválila uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku (veřejného
osvětlení)
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
movitého majetku (veřejného osvětlení)

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

