USNESENÍ
č. 12/2007 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 12. března 2007
Rada města Slatiňany:
134/12/2007
schválila program jednání

135/12/2007
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS zpráv - s městem Chrudim ve znění zprávy č. 1/12 a zároveň
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných
zpráv prostřednictvím SMS zpráv - s městem Chrudim starostu města Slatiňany ve znění
zprávy č. 1/12.
136/12/2007
1. schválila smlouvu o dočasném užívání pozemku parc. č. 1935/4 v k.ú. Chrudim pro
pořádání akce IC Slatiňany a IC Chrudim (Pochod Chrudim – Slatiňany) s paní Martou
Korbelovou ve znění zprávy č. 2/12.
2. pověřila uzavřením smlouvy o dočasném užívání pozemku parc. č. 1935/4 v k.ú. Chrudim
pro pořádání akce IC Slatiňany a IC Chrudim (Pochod Chrudim – Slatiňany) starostu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 2/12.
137/12/2007
1. schválila kupní smlouvu s fy Turistické známky s.r.o.ve znění zprávy č. 3/12.
2. pověřila uzavřením kupní smlouvy s fy Turistické známky s.r.o. starostu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 3/12.
138/12/2007
1. schválila změnu smlouvy o technické podpoře systému s fy TRIADA, spol. s r.o., Praha ve
znění zprávy č. 4/12.
2. pověřila uzavřením smlouvy o technické podpoře systému s fy TRIADA, spol. s r.o., Praha
starostu města Slatiňany ve znění zprávy č. 4/12.
139/12/2007
1. schválila změnu smlouvy o zveřejnění inzerce s fy Mediatel, spol. s r.o., Praha ve
znění zprávy č. 5/12.
2. pověřila uzavřením smlouvy o zveřejnění inzerce s fy Mediatel, spol. s r.o., Praha
starostu města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/12.
140/12/2007
1. zrušila usnesení č. 5/2006 pod bodem 69/5/2006 ve věci schválení uzavření smlouvy
o pronájmu rybníku u nádraží se společností IKOV TRADE a. s., Tovární 810, Slatiňany ve
znění zprávy č. 6/12
2. schválila ukončení Smlouvy č. 76/2005 o uzavření budoucí smlouvy o pronájmu rybníku
umístěného na pozemkové parc. č. 712/16 o výměře 5 147 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené
se společností IKOV TRADE a. s., se sídlem Tovární 810, Slatiňany dne 14. 9. 2005, a to
dohodou ke dni 31. 3. 2007
3. rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o pronájmu rybníku umístěného na
pozemkové parc. č. 712/16 o výměře 5 147 m2 v kat. území Slatiňany se společností

IKOV TRADE a. s., se sídlem Tovární 810, Slatiňany s účinností od 1. 4. 2007 ve znění
zprávy č. 6/12
4. pověřila uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o pronájmu rybníku umístěného
na pozemkové parc. č. 712/16 o výměře 5 147 m2 v kat. území Slatiňany se společností
IKOV TRADE a. s., se sídlem Tovární 810, Slatiňany s účinností od 1. 4. 2007 starostu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 6/12.
141/12/2007
schválila zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 496/1, 496/20 a 496/31
v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce,a. s., Teplická
874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel zařízení
veřejného rozvodu elektřiny-kabelové vedení 1 kV včetně příslušenství a v právu přístupu
k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení
věcného břemena stanovena v jednorázové výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 7/12.
142/12/2007
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřené dne 30. 3. 2006 se společností ELEKTROWIN a. s. (provozovatelem
kolektivního systému sběru vyřazených elektrozařízení skupin 1, 2 a 6) ve znění zprávy
č. 8/12,
2. rozhodla uzavřít pozměněnou Dohodu č. 0/2006/061 o spolupráci a zřízení místa zpětného
odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností uzavřenou dne 2. 5. 2006 se
společností EKOLAMP s. r. o. (provozovatelem kolektivního systému sběru vyřazených
elektrozařízení skupiny 5) ve znění zprávy č. 8/12,
3. pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě se společností ELEKTROWIN a. s. a
pozměněné dohody se společností EKOLAMP s. r. o. starostu města Slatiňany ve znění
zprávy č. 8/12 a zároveň
4. schválila doplnění Ceníku odpadů pro sběrný dvůr města Slatiňany o způsob úhrady
bonusů a mimořádných příspěvků poskytovaných společnostmi ELEKTROWIN a. s.
a EKOLAMP s. r. o. provozovateli sběrného dvora, společnosti Recycling-kovové odpady
a. s. na podporu zpětného odběru elektrozařízení ve znění zprávy č. 8/12.
143/12/2007
schválila ceník poplatků za inzeráty a reklamy zveřejněné v Ozvěnách Slatiňan a na
webových stránkách města Slatiňany ve znění zprávy č. 9/12.
144/12/2007
1. pověřila od 26.03. 2007 Ing. Vladimíra Rašína, zaměstnance města, zařazeného do
Městského úřadu Slatiňany k zastupování města Slatiňany ve Společenství vlastníků bytových
jednotek vzniklých v bytových domech v nichž zůstávají bytové jednotky ve vlastnictví
města Slatiňany.
2. zrušila ke dni 25. 3. 2007 pověření Miloslavy Hejzlarové k zastupování
města Slatiňany ve Společenství vlastníků bytových jednotek
145/12/2007
schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci
schváleného limitu na rok 2007 z limitu určeného pro společenské, sportovní a kulturní
organizace a instituce, které mají sídlo na území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není
město Slatiňany

Organizace
Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
Zámecký kulturní nadační fond
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz MO Slatiňany
Myslivecká společnost Slatiňany
-„Kochánovice
Český svaz chovatelů –
MO Slatiňany
JK PABLO
TJ Hřebčín
Svaz diabetiků ČR –
MO Slatiňany
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižený ČR –
MO Slatiňany
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Klub Paprsek
Klub rodičů a přátel ZŠ
Centaurea – občanské sdružení na
ochranu přírody
LIMIT CELKEM

výše grantu
38.000
30.000
25.000
21.000
21.500
11.000
3.000
13.500
6.500
6.500
4.500
5.500
5.000
9.000
10.000
5.000
10.000
7.000
2.000
4.000
2.000
240 000,- Kč

Ceny do soutěží
Poháry se znakem města
TJ Hřebčín
Sokol
Spartak
SDH Slatiňany
Český svaz chovatelů
Český rybářský svaz – mladí
LIMIT CELKEM

12.000
8.000
3.500
7.500
4.000
3.000
2.000
40 000,- Kč

146/12/2007
schválila:
a) seznam projektantů, kteří budou osloveni žádostí o předložení cenové nabídky na
vypracování projektové dokumentace chodníku pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech
(mezi ulicemi Raisovou a Šmeralovou ) ve smyslu zprávy č. 12/12.
b) zadání pro vypracování projektu chodníku ve smyslu zprávy č. 12/12.
c) seznam stavebních firem nebo živnostníků, kteří budou osloveni se žádostí o předložení
cenové nabídky na zhotovení části zpevněných ploch a přípojek u domu č.p. 771,
ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech ve smyslu zprávy č. 12/12.
d) přemístění vývěsních skříněk občanských sdružení a politických stran do ulice Tyršovy
podél oplocení Společenského domu

147/12/2007
1. schválila pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města : Přístavba domu čp. 523 ve
Slatiňanech – rozšíření kanceláře školní jídelny :
1) Radek Hendrych – Stavex spol. s r. o., K Májovu 1400, 537 01 Chrudim
2) ČESKÁ STAVEBNÍ HUŤ s. r. o., Obce Ležáků 168, 537 01 Chrudim
2. uložila ředitelce školní jídelny uzavřít smlouvou o dílo na zhotovení stavby dle
schváleného pořadí firem
148/12/2007
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 42,- Kč/m2/rok
hrobového místa, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let
2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od
1.4.2007 ve znění zprávy č. 14/12
149/12/2007
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 35/2002 o nájmu nebytových prostor
o výměře 120,52 m2 v přízemí Domu služeb č. p. 771 v ul. T. G. Masaryka ve Slatiňanech ze
dne 15. 3. 2002 ve věci úpravy doby nájmu se společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha ve znění zprávy č. 15/12
2. pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 35/2002 o nájmu nebytových prostor
o výměře 120,52 m2 v přízemí Domu služeb č. p. 771 v ul. T. G. Masaryka ve Slatiňanech
ze dne 15. 3. 2002 ve věci úpravy doby nájmu se společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha, starostu města Slatiňany ve znění zprávy č. 15/12.
150/12/2007
1. schválila firmu KAŠPAR mistrovské klavíry, Masarykovo náměstí 38, Třebechovice pod
Orebem jako dodavatele pianin pro Základní uměleckou školu Slatiňany pro rok 2007
2. schválila nákup dvou kusů pianin za celkovou cenu 106.106,-Kč včetně DPH ve znění
zprávy č. 16/12
3. schválila použití finančních prostředků investičního fondu ZUŠ na financování nákupu
dvou kusů pianin ve výši 106 106,-Kč ve znění zprávy č. 16/12
4. uložila řediteli příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany realizovat nákup dvou pianin od
vybrané firmy – KAŠPAR mistrovské klavíry, Třebechovice pod Orebem ve znění zprávy
č. 16/12
151/12/2007
neschválila pokácení 1 ks modřínu na pozemku parc. č. 179/50 v katastrálním území
Slatiňany.
152/12/2007
1. neschválila odstranění zpomalovacích prahů v ulici Švermova ve Slatiňanech
2. uložila MěÚ Slatiňany připravit návrh na úpravu provozu nákladní dopravy
v ul. Švermově. (vyloučení nákladní dopravy před Mateřskou školou Slatiňany)
153/12/2007
1. rozhodla losem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor – garáž č. 3 v domě čp. 822,
Staré náměstí ve Slatiňanech, s účinností od 13.3.2007.
2. pověřila uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž č. 3 v domě čp. 822,
Staré náměstí ve Slatiňanech starostu města Slatiňany

154/12/2007
doporučila zastupitelstvu města Slatinany schválit Program 4. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/4
155/12/2007
1. schválila podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku od
Ministerstva obrany ONNM Sekce správy majetku MO
1. polní kuchyň + příslušenství / jako přívěs/
2. hasičská technika – PPS- 12 (požární přenosná stříkačka)
3. jiná hasičská technika dle nabídky
2. schválila podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku od
Odboru správy majetku MV
1. pro rychlý zásah jednotky JPO II. – 7- 9 místné dopr. vozidlo typů VW, Renault apod.
2. světelné výstražné zařízení (světelná rampa + ovládání)
3. uložila starostovi zaslat žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku
156/12/2007
1. vzala na vědomí dopis REAL TRADE Chrudim s.r.o. ze dne 9.3.2007.
2. uložila komisi pro rozvoj města projednat dopis REAL TRADE Chrudim s.r.o. ze dne
9.3.2007 a předložit návrh řešení.
157/12/2007
1. vzala na vědomí žádost Občanského sdružení KONTAKT zřizovatel LINKY DŮVĚRY
v Ústí nad Orlicí a neschvaluje příspěvek na činnost linky důvěry.
158/12/2007
schválila zapůjčování nebytových prostor o výměře 49 m2 úřadovny č. p. 11 ve Škrovádě
a to vždy na základě předchozí dohody s příslušným referentem hospodářsko správního
odboru městského úřadu Slatiňany, a za cenu 100,-Kč/hodinu zapůjčení bez vytápění a
140,-Kč/hodinu zapůjčení s vytápěním.
159/12/2007
schválila zaslání dopisu pro ředitele příspěvkových organizací města Slatiňany – žádosti
o předložení koncepce rozvoje příspěvkových organizací v horizontu 5-10 let.
160/12/2007
1. vzala na vědomí nabídku letecké společnosti JAS AIR letiště Hosín.
2. neschválila nabídku letecké společnosti JAS AIR letiště Hosín.
161/12/2007
vzala na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7.3.2007.
162/12/2007
1. rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce 7 ks kontejnerů na bílé sklo se společností EKOKOM, a.s. , Na Pankráci 1685/17, Praha 4
2. pověřila uzavřením smlouvy o výpůjčce 7 ks kontejnerů na bílé sklo se společností
EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4 starostu města Slatiňany.
MVDr. Ivan Jeník
Vítězslav Kolek
starosta
místostarosta

