USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 12/2011
konané dne 14. března 2011
Rada města Slatiňany:
157/12/2011/RMS
schválila návrh programu 12. schůze rady města Slatiňany
158/12/2011/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na stavební zakázku města - Stavební
úpravy části šatnového objektu plovárny na sociální zařízení, Slatiňany: STAVEBNÍ A
PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim ve znění zprávy č. 1/12
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Stavební úpravy části
šatnového objektu plovárny na sociální zařízení, Slatiňany, se společností STAVEBNÍ A
PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim (za podmínky zajištění finančních
prostředků) ve znění zprávy č. 1/12
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Stavební úpravy části
šatnového objektu plovárny na sociální zařízení, Slatiňany, se společností STAVEBNÍ A
PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim, starostu města MVDr. Ivana Jeníka,
(za podmínky zajištění finančních prostředků) ve znění zprávy č. 1/12
159/12/2011/RMS
1. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování změn č. 2 ÚPO
Slatiňany s Architektonickým ateliérem Ing. arch. Rozehnal & Vosmek Hlaváčova 179,
530 02 Pardubice ve znění zprávy č. č. 2/12
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování změn č. 2 ÚPO
Slatiňany s Architektonickému ateliéru Ing.arch. Rozehnal & Vosmek, Hlaváčova 179,
53002 Pardubice, starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky úhrady podílu nákladů na
pořízení jednotlivými navrhovateli, ve znění zprávy č. 2/12
160/12/2011/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 86/2004, o nájmu garáţe, č. 3 v domě čp. 832-5 na
Starém náměstí ve Slatiňanech II.etapa, dohodou ke dni 15.3.2011 za podmínky převzetí
garáţe městem Slatiňany bez závad.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu garáţe č. 3 v domě čp. 832 - 5 na Starém
náměstí ve Slatiňanech II. etapa s účinností ke dni následujícímu po převzetí garáţe městem
Slatiňany bez závad.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu garáţe č. 3
v domě čp. 832-5 na Starém náměstí ve Slatiňanech II.etapa ke dni 15. 3. 2011 za podmínky
převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu garáţe,
č. 3 v domě čp.832-5 na Starém náměstí ve Slatiňanech II. etapa s účinností ke dni
následujícímu po převzetí garáţe městem Slatiňany bez závad
161/12/2011/RMS
neschválila změnu nájemníka v bytě 1 + 1 č. 5 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech, ve znění zprávy č. 4/12
162/12/2011/RMS
1. schválila pozvání ředitele ZŠ Slatiňan Mgr. Ivo Mandyse na schůzi rady města
2. neschválila pouţití části neinvestičního příspěvku Základní školy Slatiňany ve výši
12.000,- Kč na dofinancování osobního asistenta na ţáka se zdravotní postiţením a ukládá
řediteli Základní školy Slatiňany jednat s rodiči ve znění zprávy č. 5/12

163/12/2011/RMS
schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok
2011 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je
nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území
města Slatiňany nemají, ale jejichţ činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:
Činnost

Schváleno

Spartak Slatiňany

39 000

Sokol Slatiňany

43 000

Junák Slatiňany

25 000

ROBI

21 000

Zámecký kulturní nadační fond

12 000

SDH Slatiňany

9 000

SDH Trpišov

3 000

Český rybářský svaz

13 000

Myslivecká společnost Slatiňany

5 000

Myslivecká společnost Kochánovice

5 000

Český svaz chovatelů –

5 000

JK PABLO

8 000

TJ Hřebčín

0

Svaz diabetiků ČR –
Spolek historie ţelezniční dopravy
Římskokatolická farnost

17 000
3 000
10 000

Česká abilympijská asociace

3 000

Svaz tělesně postiţený ČR –

6 000

Klub českých turistů

6 000

FORMANI Slatiňany

22 000

Klub Paprsek

6 000

Klub rodičů a přátel ZŠ

4 000

Obč.sdruţ. Kontakt.-linka důvěry

2 000

Klub rekreačních běţců

4 000

Jakub Půlpán

3 000

Okrašlovací spolek Škrovád

4 000

Centaurea

3 000

Momo Chrudim, o.p.s.

4 000

Petr Šotta

6 000

Sportovní unie Chrudimska

0

Mateřská škola Děvčátka Momo

2 000

SRPDŢ (Formánci)

5 000

Mg. Iva Ryzová

2 000

Centrum J.J. Pastalozziho
Celkem

0
300 000

Ceny do soutěží

Schváleno

SK SPARTAK Slatiňany
SDH Slatiňany
Český rybářský svaz
Český svaz chovatelů

10 000

Celkem

19 000

4 000
2 000
3 000

164/12/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11/99 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 3. 1999, a to ve
věci úpravy procentuálního výpočtu plateb za spotřebovanou vodu v domě č. p. 21 ve Slatiňanech,
ve znění zprávy č. 7/12
2. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 128/2009 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 3. 2009, a
to ve věci úpravy procentuálního výpočtu plateb za spotřebovanou vodu v domě č. p. 21 ve Slatiňanech,
ve znění zprávy č. 7/12
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/99 o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 1. 3. 1999 a dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 128/2009 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 3.
2009, a to ve věci úpravy procentuálního výpočtu plateb za spotřebovanou vodu v domě č. p. 21 ve Slatiňanech,
ve znění zprávy č. 7/12
165/12/2011/RMS
1. schválila umístění travních sekaček a křovinořezů na části pozemkové parcely č. 686/3 o výměře 65 m2 v kat.
území Slatiňany, za podmínky souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, ve znění zprávy č. 8/12
2. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 686/3 o výměře 65 m2 v kat. území Slatiňany
za účelem předvádění travních sekaček a křovinořezů se společností N. O. P. O. Z. M. s. r. o., se sídlem Sečská
149, Slatiňany, za podmínky souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, ve znění zprávy č. 8/12
3. stanovila nájemné za pronájem části pozemkové parcely č. 686/3 o výměře 65 m2 v kat. území Slatiňany za
účelem předvádění travních sekaček a křovinořezů ve výši 40,-Kč/m2/rok pro společnost N. O. P. O. Z. M. s. r. o.,
se sídlem Sečská 149, Slatiňany, za podmínky souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR,
ve znění zprávy č. 8/12
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 686/3 o
výměře 65 m2 v kat. území Slatiňany se společností N.O.P. O. Z. M. s. r. o., se sídlem Sečská 149, Slatiňany, za
podmínky souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, ve znění zprávy č. 8/12
166/12/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 67/1 v kat. území Trpišov, které bude spočívat
v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, zřídit a provozovat na předmětné části
pozemkové parcely zařízení distribuční soustavy, vč. práva umístění zařízení distribuční soustavy a v právu
přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného
břemene stanovena v jednorázové výši 600,- Kč + 20 % DPH. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínky uzavření
dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb rodinných domů
v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 9/12
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 67/1 v kat. území Trpišov
s ostatními povinnými z věcného břemene. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, Děčín 4, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely zařízení distribuční
soustavy, vč. práva umístění zařízení distribuční soustavy a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údrţby a opravy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za podmínky uzavření
dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb rodinných domů
v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 9/12
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemkové
parcely č. 67/1 v kat. území Trpišov s ostatními povinnými z věcného břemene. Věcné břemeno bude spočívat
v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, zřídit a provozovat na předmětné části
pozemkové parcely zařízení distribuční soustavy, vč. práva umístění zařízení distribuční soustavy a v právu
přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena za podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany
a ţadateli o povolení staveb rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 9/12

167/12/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 496/20 v katastrálním území
Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové uloţit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL plynovod) 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 600,-Kč + 20 % DPH v zákonné výši. Věcné břemeno bude zřízeno za
podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb
rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 10/12
2. schválila uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením
stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 496/20
v katastrálním území Trpišov se společností VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investory akce:
„Technická vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce Trpišov“. Věcné břemeno bude spočívat v právu
společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové
parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za
účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby bude uzavřena za podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi
městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R,
ve znění zprávy č. 10/12
3. 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 části
(cca 1 bm) pozemkové parcely č. 496/20 v katastrálním území Trpišov se společností VČP Net, s. r. o., Praţská
třída 485, Hradec Králové a investory akce: „Technická vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce
Trpišov“. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové
uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL plynovod) včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby bude uzavřena za
podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb
rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 10/12
4. schválila zřízení věcného břemena na částech (cca 50 m) pozemkových parcel č. 496/20 a č. 67/12
v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investorů akce: „Technická vybavenost lokality 44/R ve
Slatiňanech v části obce Trpišov“, kterými jsou:
Uloţit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a v právu přístupu
k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena
stanovena ve výši 2.100,- Kč včetně 20 % DPH v zákonné výši.Věcné břemeno bude zřízeno za podmínky
uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb rodinných
domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 10/12
5. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 50 m) pozemkových parcel č. 496/20 a č. 67/12
v katastrálním území Trpišov s investory akce: „Technická vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce
Trpišov“.Věcné břemeno bude spočívat v právu investorů akce: „Technická vybavenost lokality 44/R ve
Slatiňanech v části obce Trpišov“ uloţit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení
veřejného osvětlení a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a oprav.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby bude uzavřena za
podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb
rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 10/12
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 50 m) pozemkových parcel č. 496/20 a č. 67/12
v katastrálním území Trpišov, s investory akce: Technická vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce
Trpišov“.Věcné břemeno bude spočívat v právu investorů akce: „Technická vybavenost lokality 44/R ve
Slatiňanech v části obce Trpišov“ uloţit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení
veřejného osvětlení a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a oprav.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby bude uzavřena za
podmínky uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi městem Slatiňany a ţadateli o povolení staveb
rodinných domů v lokalitě označené ÚPO Slatiňany jako 44/R, ve znění zprávy č. 10/12
168/12/2011RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 154/1 o výměře 400 m2 v kat. území
Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/12

2. rozhodla za účelem sadaření (údrţby stávajícího stavu – ne nová výsadba)
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 154/1 o
výměře 400 m2 v kat. území Slatiňany s panem, ve znění zprávy č. 11/12
169/12/2011RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech
Základní umělecké škole Slatiňany, Raisova 173, Slatiňany, zastoupené ředitelem Petrem Šottou, a to dne 12. 4.
2011, ve znění zprávy č. 12/12
170/12/2011RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 14 bm) pozemkové parcely č. 299/1 v kat. území Kunčí, které
bude spočívat v právu, na předmětné části pozemku zřídit, uloţit a uţívat vodovodní řad a technické zařízení
nezbytné k odběru podzemních vod a v právu přístupu na pozemek, chůze a jízdy k uvedenému vodovodní řadu a
technickému zařízení nezbytnému k odběru podzemních vod za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav.
Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 1500,- Kč + 20 % DPH, ve znění zprávy č. 13/12
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 14 bm) pozemkové parcely č. 299/1 v kat.
území Kunčí dotčené stavbou vodovodního řadu a studny, ve znění zprávy č. 13/12
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení části
(cca 14 bm) pozemkové parcely č. č. 299/1 v kat. území Kunčí , ve znění zprávy č. 13/12
171/12/2011RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na 44.683.700,Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.821.300,- Kč) a ve výdajové části 43.513.100,- Kč (dorovnáno
financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 4. rozpočtovému opatření č. 14/12
172/12/2011RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o souhlasu s provedením
stavby – Kanalizační přípojka pro sociální zařízení (WC) v objektu městské plovárny ve Slatiňanech s vlastníkem
pozemku, na kterém je část přípojky umisťována, Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové ve
znění zprávy č. 15/12.
2. pověřila uzavřením uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o souhlasu
s provedením stavby – Kanalizační přípojka pro sociální zařízení (WC) v objektu městské plovárny ve Slatiňanech
s vlastníkem pozemku, na kterém je část přípojky umisťována, Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec
Králové, starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 15/12
173/12/2011RMS
vzala na vědomí zprávu o vývoji bezpečnostní situace v rámci území části Obvodního oddělení Policie České
republiky za rok 2010 zpráva je přílohou zápisu
174/12/2011RMS
schválila připojení města Slatiňany k Výzvě města Chlumec nad Cidlinou s ţádostí na vládu a Parlament ČR, aby
byly jiţ od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1000 do 10 000. Výzva je v souladu
s poţadavkem pracovní skupiny obcí II. typu pod SMO ČR
175/12/2011RMS
uložila ředitelům příspěvkových organizací Základní školy Slatiňany a Mateřské školy Slatiňany, aby předloţili do
14. 4. 2011 kvalifikovaný odhad počtu budoucích ţáků vycházející z demografického vývoje města pro účely
přípravy řešení prostorových potřeb jednotlivých zařízení
176/12/2011RMS
souhlasila s výsadbou aleje podél komunikace z Trpišova do Práčova za předpokladu souhlasu všech dotčených
orgánů.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

