USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 13/2011
konané dne 4. dubna 2011
Rada města Slatiňany:
177/13/2011/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 13. schůze rady města Slatiňany
178/13/2011/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/13
179/13/2010/RMS
1. projednala žádost ředitelky Mateřské školy Slatiňany a vydala kladné stanovisko k přerušení provozu
Mateřské školy Slatiňany na 4 týdny v termínu od 18. 7. – 12. 8. 2011
2. schválila záměr rozšíření kapacity mateřské školy Slatiňany v suterénních prostorách Mateřské školy
Slatiňany
180/13/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí a o úhradě
neinvestičních výdajů za žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce mezi městem Chrudim a městem
Slatiňany ve znění zprávy č. 3/13
2. pověřila uzavřením smlouvy o plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí a o úhradě
neinvestičních výdajů za žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce mezi městem Chrudim a městem
Slatiňany, starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č.3/13
181/13/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora města Slatiňany včetně
zajištění zpětného odběru uzavřené dne 30. 3. 2006 se společností Recycling-kovové odpady a. s., se sídlem
Herrmannova 561, Chotěboř, a to ve věci převedení práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení uzavřené dne 4. 1. 2011 mezi městem Slatiňany a společností
Asekol s. r. o. na společnost Recycling-kovové odpady a. s., se sídlem Herrmannova 561, Chotěboř,
ve znění zprávy č. 4/13
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného
dvora města Slatiňany včetně zajištění zpětného odběru uzavřené dne 30. 3. 2006 se společností Recyclingkovové odpady a. s., se sídlem Herrmannova 561, Chotěboř, a to ve věci převedení práv a povinností
plynoucích ze Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení uzavřené dne 4. 1. 2011 mezi
městem Slatiňany a společností Asekol s. r. o. na společnost Recycling-kovové odpady a. s., se sídlem
Herrmannova 561, Chotěboř, ve znění zprávy č. 4/13
182/13/2011/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech loutkářskému souboru Kacafírek Chrudim, zastoupenému vedoucím loutkářského spolku, panem
Milošem Lédlem, a to ve dnech 7. 5. 2011 a 21. 5. 2011, ve znění zprávy č. 5/13
183/13/2011/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech Základní škole Slatiňany, T. G. Masaryka 136, Slatiňany, zastoupené ředitelem Mgr. Bc. Ivo
Mandysem, a to dne 15. 5. 2011 od 18:00 hod. do 22:00 hod, ve znění zprávy č. 6/13
184/13/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 54 bm) pozemkové parcely č. 525/8 v kat. území
Slatiňany, 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 (kabelové vedení nízkého
napětí), vč. práva umístění zařízení distribuční soustavy a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení
distribuční soustavy za účelem provádění přípravy, realizace, kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za
zřízení věcného břemene stanovena v jednorázové výši 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši,
ve znění zprávy č. 7/13

2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 54 bm) pozemkové parcely č. 525/8 v kat. území Slatiňany, 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 (kabelové vedení nízkého napětí), vč. práva umístění
zařízení distribuční soustavya v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení distribuční soustavy za účelem
provádění přípravy, realizace, kontroly, údržby a opravy, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín 4, ve znění zprávy č. 7/13
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 54 bm) pozemkové parcely č. 525/8 v kat.
území Slatiňany, 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 (kabelové vedení
nízkého napětí), vč. práva umístění zařízení distribuční soustavy a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému
zařízení distribuční soustavy za účelem provádění přípravy, realizace, kontroly, údržby a opravy, se
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ve znění zprávy č. 7/13
185/13/2011/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2010
ve znění zprávy č. 8/13
2. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor Společenského domu v roce
2011 ve výši: a) 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany,
b) 1 875,- Kč Junáku-svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany,
c) 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a
d) 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany
ve znění zprávy č. 8/13
186/13/2011/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku, ve znění zprávy č. 9/13
2. vzala na vědomí likvidaci neupotřebitelného majetku, ve znění zprávy 9/13
187/13/2011/RMS
1. revokovala usnesení č. 982/71/2009 bod 1) a 114/9/2011 ve znění zprávy č. 10/13
2. určila na základě § 122 odst. 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 službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plat řediteli ZUŠ Slatiňany a ředitelce Školní jídelny Slatiňany s účinností od
1. 6. 2009 ve znění zprávy č. 10/13
3. určila na základě § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 381/2010 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu
usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců
odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech s účinností od l. l. 2011 plat řediteli ZUŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 10/13
4. uložila hospodářsko-správnímu odboru, řediteli ZUŠ Slatiňany a ředitelce ŠJ Slatiňany realizovat změnu
platu v souladu s platnými právními předpisy
188/13/2011/RMS
rozhodla pověřit místostarostu pana Vítězslava Kolka a v případě jeho nepřítomnosti starostu MVDr. Ivana
Jeníka potvrzováním prohlášení o vzdání se práva odvolání do rozhodnutí, usnesení či opatření ve
správních řízeních, kde účastníkem řízení je město Slatiňany, pokud město Slatiňany tak hodlá učinit.
189/13/2011/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města - Výměna oken v budově č. p. 771, T. G. Masaryka, Slatiňany (prostory ZUŠ)
ve znění zprávy č. 12/13
2. schválila paní Evu Esserovou, jako stavební dozor na stavební zakázku města - Výměna oken v budově č.
p. 771, T. G. Masaryka, Slatiňany (prostory ZUŠ) ve znění zprávy č. 12/13

3. uložila zveřejnit výzvu k předložení cenové nabídky na stavební zakázku města - Výměna oken v budově
č. p. 771, T. G. Masaryka, Slatiňany (prostory ZUŠ) prostřednictvím webových stránek města
190/13/2011/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy S-7068/04/KUX o využivání elektronického právního systému
ASPI mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a firmou Wolters Kluwer ČR, a.s., U
Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 ve znění zprávy č. 13/13
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 smlouvy S-7068/04/KUX o využívání elektronického právního systému
ASPI mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a firmou Wolters Kluwer ČR, a.s., U
Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 13/13
191/13/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/4
192/13/2011/RMS
schválila prodloužení lhůty pro čerpání ošatného pro osoby zajišťující občanské sňatky a záležitosti kultury,
o 1 měsíc, tj. do 30. 4. 2011, pro paní Marii Málkovou a Mgr. Daniela Vychodila
193/13/2011/RMS
schválila výměnu zábradlí u rybníčku pod zámkem a zhotovení roštu nad stavidlem a stavidla
194/13/2011/RMS
1. uložila MěÚ požádat o předložení kalkulace nákladů účtovaných Základní škole Slatiňany za pronájem 1
hodiny tělesné výchovy.
2. uložila řediteli Základní školy Slatiňany Mgr. Ivo Mandysovi doložit jednání s SK Spartak Slatiňany o
výši nájemného za 1 hodinu tělesné výchovy
195/13/2011/RM
schválila použití rezervy provozního rozpočtu Základní školy Slatiňany pro rok 2011 do výše 10.000,-Kč na
dofinancování odvodů za osobního asistenta postiženého žáka
196/13/2011/RMS
uložila řediteli Základní Školy Slatiňany předložit návrh řešení financování osobního asistenta pro školní rok
2011/2012
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

