USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 15/2007
konané dne 23. dubna 2007
Rada města Slatiňany:
183/15/2007
schválila program jednání
184/15/2007
1. odvolala M. Hejzlarovou z funkce člena redakční rady Ozvěn Slatiňan ke dni od 31.3.2007.
2. jmenovala Ing. Rašína členem redakční rady Ozvěn Slatiňany ke dni 1.4.2007.
185/15/2007
schválila pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky Mateřské školy Slatiňany – výměna
oken, postranních vchodových dveří a markýzy:
1 ) Zbyněk Oplíštil, truhlářství Vyhnánov 32, 539 01 Hlinsko
2 ) GENE s. r.o., Dražkovice 17/1, 533 33 Pardubice
3 ) AZ EKOTHERM, spol. s. r. o.Habrmannova 204, 500 02 Hradec Králové
4 ) SILAK Chrudim s. r. o., Žumberk 18, 538 36
5 ) PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a.s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim
ve znění zprávy č. 1 /15.
186/15/2007
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Projektová dokumentace na chodník
pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech (mezi ul. Raisovou a Šmeralovou):
1) Ing. Petr Novotný, Nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice
2) PROAGRO, s. r. o., Chelčického 614, 533 51 Pardubice ve znění zprávy č. 2 /15.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Novotným, Nábřeží Závodu Míru 2739,
530 02 Pardubice ve znění zprávy č. 2 /15.
3. pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Petrem
Novotným, Nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice ve znění zprávy č. 2 /15
187/15/2007
pověřila tajemníka MěÚ, Ing. Jiřího Hodice, uzavíráním smluv a dohod o provedení
bezplatné odborné praxe ve znění zprávy č. 3/15.
188/15/2007
1) rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služby – servis knihovního programu
Lanius - Clavius - s Ing. Luďkem Škrabalem – EšKOM, Palackého 1133, 503 46
Třebechovice pod Orebem ve znění zprávy č. 4/15
2) pověřila uzavřením smlouvy o poskytování služby – servis knihovního programu
Lanius - Clavius s Ing. Luďkem Škrabalem – EšKOM, Palackého 1133, 503 46
Třebechovice pod Orebem starostu města Slatiňany ve znění zprávy č. 4/15.
189/15/2007
schválila záměr pronájmu st. parc. č. 43/7 o výměře 18 m2, pozemkové parc. č. 708/2
o výměře 17 m2, pozemkové parc. č. 708/3 o výměře 88 m2 a pozemkové parc. č. 41/2
o výměře 307 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 5/15.

190/15/2007
1) schválila ukončení části Nájemní smlouvy č. 48/2005 ve věci pronájmu veřejně přístupné
betonové plochy před hlavním vchodem do Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňany o výměře
4 m2 uzavřené dne 2. 6. 2005 , a to ke dni účinnosti smlouvy o pronájmu části pozemkové
parc. č. 183/4 o výměře 76 m2 v kat. území Slatiňany včetně připravované stavby předmětné
zpevněné plochy na pozemku budované ve znění zprávy č. 6/15
2) schválila uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře 76 m2
v kat. území Slatiňany včetně připravované stavby zpevněné plochy na pozemku budované na
dobu určitou (29 dnů) a to s účinností ode dne fyzického předání dokončené stavby předmětné
zpevněné plochy včetně pozemku ve znění zprávy č. 6/15,
3) schválila vyvěsit po dokončení připravované stavby zpevněné plochy u Domu služeb
č. p. 771 ve Slatiňanech záměr pronájmu části pozemku parc. č. 183/4 v kat. území Slatiňany
včetně plochy na tomto pozemku vybudované za podmínky předplacení nájemného
z pronájmu nemovitostí města ve výši 170 000,- Kč ve znění zprávy č. 6/15
4) pověřila uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře 76 m2
v kat. území Slatiňany včetně připravované stavby zpevněné plochy na pozemku budované
starostu města Slatiňany ve znění zprávy č. 6/15.
191/15/2007
1. vzala na vědomí rekonstrukci sítě nn včetně příslušenství na částech pozemkových parc.
č. 396, 363/1, 363/3, 363/2, 199/15, 199/23, 370 v kat. území Škrovád v rámci akce
investované společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8 Děčín a označené jako
„Škrovád rekonstrukce sítě nn“ včetně související demontáže stávajícího venkovního vedení
ve znění zprávy č. 7/15
2) schválila zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 396, 363/1, 363/3,
363/2, 199/15, 199/23, 370 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na předmětné části
pozemkových parcel zařízení veřejného rozvodu elektřiny-vedení nn 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 30.000,- Kč ve znění
zprávy č. 7/15.
192/15/2007
schválila náhradu za zřízení věcného břemena spočívajícího v právu společnosti Zdravotní
středisko Slatiňany s.r.o. (obecně vlastníka st. parc. č. 40/2 v kat. území Slatiňany), se sídlem
Vrchlického 168, Slatiňany chodit a jezdit přes část pozemku st. parc. č. 40/1 v kat. území
Slatiňany a užívat jej jako přístupovou cestu ke st. par. č. 40/2 v kat. území Slatiňany, a to ve
výši 10 000,- Kč ve znění zprávy č. 8/15.
193/15/2007
schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu
na rok 2007

Mimořádné příspěvky
Organizace
Spartak Slatiňany
Svaz diabetiků Slatiňany
akce „Zdravé město“
Linka důvěry
Pardubice
Domov sociálních služeb
Abilympiáda Pardubice
Pardubický spolek železniční
dopravy

Výše mimořádného příspěvku
20.000,-Kč
6.000,-Kč
---4.000,-Kč
3.000,-Kč
2.000,-Kč

194/15/2007
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2007/00609, v rámci programu Podpora
kulturních aktivit mezi Pardubickým krajem, jako poskytovatelem a Městem Slatiňany, jako
příjemcem. Rada města Slatiňany pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu
č. 2007/00609 starostu, MVDr. Ivana Jeníka
195/15/2007
schválila vnitřní směrnici č. 5/2007 RMS - Pokladna městského úřadu Slatiňany, upravující
postup činností spojených s vedením pokladny na MěÚ Slatiňany.
196/15/2007
1. vzala na vědomí vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim ve věci úpravy
provozu nákladní dopravy v ulici Švermova ve Slatiňanech.
2. uložila MěÚ Slatiňany informovat zúčastněné strany o vyjádření Policie ČR, dopravního
inspektorátu Chrudim o úpravě provozu nákladní dopravy v ulici Švermova ve Slatiňanech.
197/15/2007
1. schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 42.446.100,- Kč ve znění zprávy k 4. rozpočtovému
opatření č. 13/15.
198/15/2007
schválila podání žádosti o dotaci u MŽP na řešení stavu skalních masivů podél levého břehu
řeky Chrudimky ve Škrovádu a Slatiňanech
a) v první etapě na sanaci rozvolněné skály západně od mostu přes řeku Chrudimku ve
Škrovádu ( Ministerstvo životního prostředí - podprogram č. 215124 )
b) ve druhé etapě o poskytnutí dotace na podrobný geologický průzkum celého ohroženého
území vč. monitoringu (Ministerstvo životního prostředí - podprogram č. 215124 )
ve smyslu zprávy č. 14/15

199/15/2007
1. projednala žádost firmy Pluto, společnost s ručením omezeným, Novoměstská 960, 53701
Chrudim o prodloužení termínu dokončení stavby a odkládá rozhodnutí na příští schůzi rady
města Slatiňany.

2. uložila místostarostovi projednat se zástupci firmy Pluto, společnost s ručením
omezeným, Novoměstská 960, 53701 Chrudim prodloužení termínu dokončení stavby.
200/15/2007
1. vzala na vědomí výsledek geometrického zaměření pozemků parc. č. 525/20 (vzniklého
z původního pozemku parc. č. 525/4-díl „a“ parc. č. 525/3-díl „b“), parc. č. 534/18 (vzniklého
z původního pozemku parc. č. 534/1), parc. č. 535/2 (vzniklé z původního pozemku parc.
č. 535) a parc. č. 536/4 (vzniklé z původního pozemku parc. č. 536/1) v kat. území Slatiňany
určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví ČR - správy Pozemkového fondu do
vlastnictví města Slatiňany.
201/15/2007
1. uložila komisi pro rozvoj města předložit návrh programu rozvoje města do 31. 5. 2007
radě města Slatiňany.
2. vzala na vědomí zprávu o služební cestě starosty a místostarosty do Itálie obce Cavriana.
202/15/2007
uložila odboru OVŽP MěÚ Slatiňany požadovat provedení studie k hodnocení
environmentálního rizika pro potencionální únik do doby předložení této studie nesouhlasí
s rozšířeným skladového množství firmy Eurošarm.
203/15/2007
projednala problematiku herních automatů a bude jednat ve spolupráci s MěÚ Slatiňany.
204/15/2007
schválila dofinancování asistentky pro tělesně postiženého žáka v nezbytně nutné míře
z provozních prostředků Základní školy Slatiňany.
205/15/2007
vzala na vědomí upomínku úhrady dlužného poplatku za bytovou jednotku ve Slatiňanech
206/15/2007
projednala a schválila připojení města Slatiňany k výzvě Zlínského kraje ze dne 16.4.2007
ve věci reformy financování obcí.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

