USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 15/2011
konané dne 9. května 2011
Rada města Slatiňany:
205/15/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 15. schůze rady města Slatiňany
206/15/2011/RMS
1. schválila pořadí nabídek na zpracování ţádosti o dotaci v rámci OPŢP, oblast podpory 2. 1. 3. – Sníţení
imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů, včetně zajištění povinných příloh ţádosti (Odborný
posudek- Rozptylová studie, studie proveditelnosti) a administrativních úkonů spojených s vedením
výběrového řízení na pořízení samozametacího stroje, ve znění zprávy č. 1/15
2. rozhodla uzavřít mandátní smlouvu se společností CTS corp. s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, IČ 27099873
– Platební podmínky - varianta b) 15tis.Kč po registraci, 115tis.Kč po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace,
za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 1/15
3. pověřila uzavřením mandátní smlouvy se společností CTS corp. s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7,
IČ 27099873 starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření,
ve znění zprávy č. 1/15
207/15/2011/RMS
vzala na vědomí informace o kontrole provedené ve Sběrném dvoře města Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/15
208/15/2011/RMS
1. schválila dodavatele na stavební zakázku města - Stavba veřejného osvětlení v ulici Nerudova, Slatiňany:
Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15
2. schválila dodavatele na stavební zakázku města - Stavba veřejného osvětlení v ulici Medunova, Slatiňany:
Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15
3. schválila dodavatele na stavební zakázku města - Stavba veřejného osvětlení v ulici V Kaštance, Slatiňany:
Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15
4. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici Nerudova,
Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15.
5. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici Medunova,
Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15
6. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici V Kaštance,
Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice ve znění zprávy č. 3/15
7. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici
Nerudova, Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice
ve znění zprávy č. 3/15
8. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici
Medunova, Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice, starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 3/15
9. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici
V Kaštance, Slatiňany, se společností Milan Havlík, s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 3/15
10. uložila komisi pro rozvoj města zabývat se otázkou osvětlení ve městě
209/15/2011/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou osloveny se ţádostí k předloţení cenové nabídky na
stavební zakázku města – oprava oplocení pomníku na návsi ve Škrovádu, provedení: a) kované, b) dřevěné, ve
znění zprávy č. 4 /15
210/15/2011/RMS
schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
44.983.092,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.257.300,- Kč) a ve výdajové části 44.248.492,79 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 6. rozpočtovému opatření č. 5/15

211/15/2011/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně ve výši 100.000,-Kč s
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, ve znění zprávy 6/15
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr.Ivana Jeníka, ve znění zprávy 6/15
3. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně ve výši 1.102,-Kč s
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, ve znění zprávy 6/15
4. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy 6/15
212/15/2011/RMS
schválila instalaci závory u vjezdu ze silnice na hráz rybníka „Mazánek“ Českému rybářskému svazu, místní
organizaci Slatiňany, s podmínkou zachování průchodu pro pěší a cyklisty v šíři 150 cm,ve znění zprávy č. 7/15
213/15/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 20 bm) pozemkové parcely č. 305/15 v kat. území Slatiňany,
které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat
na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a v právu
přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za
zřízení věcného břemena stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 8/15
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 týkající se dotčení části (cca 20 bm)
pozemkové parcely č. 305/15 v kat. území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec
Králové a investorem stavby společností Monteco s.. r. o., se sídlem Schmoranzova 159, Slatiňany. Věcné
břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové zřídit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a
v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav,
ve znění zprávy č. 8/15
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 20 bm) pozemkové parcely č. 305/15 v kat. území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Praţská
třída 485, Hradec Králové a investorem stavby, společností Monteco s. r. o., se sídlem Schmoranzova 159,
Slatiňany. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec
Králové zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně
příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a
oprav, ve znění zprávy č. 8/15
214/15/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitosti, pozemkové parcely č. 171/28 o výměře 406 m2 v kat.
území Slatiňany, s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 42,
128 00 Praha 2, Nové Město, zastoupenou ředitelem Územního pracoviště Hradec Králové, panem Ing. Pavlem
Bradíkem, ve znění zprávy č. 9/15
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti, pozemkové parcely č.
171/28 o výměře 406 m2 v kat. území Slatiňany, s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, Nové Město, zastoupenou ředitelem Územního pracoviště
Hradec Králové, panem Ing. Pavlem Bradíkem, ve znění zprávy č. 9/15
215/15/2011/RMS
vzala na vědomí ţádost firmy SENIOR PARK o prodlouţení termínu k úhradě zálohy a podpisu smlouvy o
smlouvě budoucí na koupi části pozemku 357/21 k. ú. Slatiňany a to do 30. září 2011
216/15/2011/RMS
uložila Hospodářsko-správnímu odboru vyzvat zástupce firmy SENIOR PARK, aby předloţili zdůvodnění
ţádosti o prodlouţení termínu k úhradě zálohy a podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na koupi části pozemku
357/21 k. ú. Slatiňany

217/15/2011/RMS
vzala na vědomí dopis Generálního ředitelství cel ze dne 15. 4. 2011 ve věci nemovitosti školicího střediska
celní správy v obci Slatiňany
218/15/2011/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ, Seifertova 55/570, 130 00
Praha 3
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ, Seifertova 55/570, 130 00
Praha 3, starostu MVDr. Ivana Jeníka
219/15/2011/RM
pověřila Mgr. Milana Chalupníka zjistit moţnosti a termíny navýšení kapacity Mateřské školy Slatiňany
220/15/2011/RMS
schválila zveřejnit poptávku – rekonstrukce Mateřské školy Slatiňany (stavební úpravy)
221/15/2011/RMS
vzala na vědomí informaci o jednání mezi, majitelem projektu vyuţívajícím biomasu a majiteli pozemků
„Hanušovky“, Nádraţní 379.
222/15/2011/RMS
vyjádřila souhlas s Oznámením o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze zákazu vjíţdět a setrvávat
s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany
přírody na území chráněné krajinné oblasti Ţelezné hory.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

