USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 17/2011
konané dne 30. května 2011
Rada města Slatiňany:
228/17/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 17. schůze rady města Slatiňany
229/17/2011/RMS
rozhodla o zahájení zadávacího užšího řízení ve výběrovém řízení na akci „Splašková kanalizace Trpišov“
ve znění zprávy č. 1/17
230/17/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít mandátní smlouvu č. 37/2011 na přípravu a organizační zajištění podání žádostí a
výběrového řízení na projekt „Slatiňany – Říště splašková kanalizace“ se společností Ekologický rozvoj a
výstavba s. r. o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř ve znění zprávy č. 2/17
2. pověřila uzavřením mandátní smlouvy č. 37/2011 na přípravu a organizační zajištění podání žádostí a
výběrového řízení na projekt „Slatiňany – Říště splašková kanalizace“ se společností Ekologický rozvoj a
výstavba s. r. o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř starostu města MVDr. Ivana
Jeníka, ve znění zprávy č. 2/17
231/17/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu ev. č. OŠKT/11/40757 z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2011 – „Dokončení
rekonstrukce víceúčelového hřiště ve Slatiňanech“ ve znění zprávy č. 3/17
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu ev. č. OŠKT/11/40757 z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2011 – „Dokončení
rekonstrukce víceúčelového hřiště ve Slatiňanech“ starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 3/17
232/17/2011/RMS
vydala Návštěvní řád a Provozní řád veřejně přístupného sportoviště v ulici Nerudova, Slatiňany
ve znění zprávy č. 4/17
233/17/2011/RMS
vydala Návštěvní řád a Provozní řád sportovního hřiště – fit – park – na plovárně, Škrovádské nábřeží,
Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/17
234/17/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Výměna střešní krytiny nad objektem
sociálního zařízení a občerstvení na plovárně ve Slatiňanech, se společností Střechy Šimon, s. r. o., v rozsahu
do 140 000,- Kč, ve znění zprávy č. 6/17
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Výměna střešní krytiny nad objektem
sociálního zařízení a občerstvení na plovárně ve Slatiňanech, se společností Střechy Šimon, s. r. o., starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, v rozsahu do 140 000,- Kč, ve znění zprávy č. 6/17
235/17/2011/RMS
odložila nátěr oken na objektu MěÚ Slatiňany a uložila MěÚ prověřit možnost zlepšení izolačních možností
(utěsnění oken) na objektu MěÚ Slatiňany
236/17/2011/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 3/2011
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 3/2011
237/17/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 -3/2011
238/17/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 -3/2011

239/17/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-3/2011
240/17/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 -3/2011
241/17/2011/RMS
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 48,- 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. 6. 2011
242/17/2011/RMS
vzala na vědomí protokol o státní kontrole České školní inspekce v Mateřské škole Slatiňany,
ve znění zprávy č.14/17
243/17/2011/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č.482/2007, o nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě čp. 822 na Starém náměstí
ve Slatiňanech, dohodou ke dni 31. 5. 2011 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě čp. 822
na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 31. 5. 2011 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad a
uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech
s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
4. schválila jako 1. náhradníka a 2. náhradníka
244/17/2011/RMS
1. souhlasila s napojením vodovodu ve vlastnictví města Slatiňany k bytovému domu čp. 534 v Tyršově ulici
ve Slatiňanech za podmínky zaplacení poměrných nákladů na vybudování vodovodu Společenstvím vlastníků
pro dům čp. 534 v Tyršově ulici městu Slatiňany a schválením napojení vodovodu shromážděním vlastníků
bytových jednotek pro dům čp. 534, ve znění zprávy č. 16/17
2. pověřila vedoucího hospodářsko-správního odboru MěÚ Slatiňany, aby hlasoval při shromáždění vlastníků
bytových jednotek pro dům čp. 534 v Tyršově ulici pro připojení vodovodu ve vlastnictví města Slatiňany
k bytovému domu čp. 534 v Tyršově ulici, ve znění zprávy č. 16/17
245/17/2011/RMS
1. schválila změnu dodavatele zemního plynu pro město Slatiňany ze společnosti Východočeská plynárenská,
a.s., Pražská třída 702, 500 04 Hradec Králové 4 na společnost Pražská plynárenská,a.s., Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město, ve znění zprávy č. 17/17
2. schválila uzavřít smlouvy o dodávkách zemního plynu na jednotlivá odběrná místa města Slatiňany se
společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, ve znění zprávy č. 17/17
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smluv o dodávkách zemního plynu na jednotlivá odběrná
místa města Slatiňany se společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
ve znění zprávy č. 17/17
4. zmocnila společnost Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k veškerým
právním úkonům souvisejících se změnou dodavatele včetně ukončení stávajícího vztahu se společností
Východočeská plynárenská, a.s., Pražská třída 702, 500 04 Hradec Králové 4, ve znění zprávy č. 17/17
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní 37,
110 00 Praha 1 – Nové Město k veškerým právním úkonům souvisejících se změnou dodavatele včetně
ukončení stávajícího vztahu se společností Východočeská plynárenská, a.s., Pražská třída 702, 500 04 Hradec
Králové 4, ve znění zprávy č. 17/17
246/17/2011/RMS
vzala na vědomí Výzvu k provedení plánovaných opatření k zlepšování přírodního prostředí v přírodní
památce Hrobka zaslanou Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství,
ve znění zprávy č. 18/17

247/17/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek - Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo - rok 2011 ke Smlouvě o dílo č. 6/2005 uzavřené dne
17.1.2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., Resselovo nám. 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 19/17
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku - Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo - rok 2011 ke
Smlouvě o dílo č. 6/2005 uzavřené dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., Resselovo
nám. 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 19/17
248/17/2011/RMS
1. rozhodla odložit řešení neuhrazené pohledávky za pronájem pozemku – neoprávněné užívání části
pozemkových parcel č. 240/2 a č. 655 o celkové výměře 190 m² v k. ú. Slatiňany na příští schůzi rady města, ve
znění zprávy č. 20/17.
2. uložila MěÚ ocenit odstranění neoprávněně užívané navážky z části pozemkových parcel č. 240/2 a č. 655 o
celkové výměře 190 m² v k. ú. Slatiňany.
249/17/2011/RMS
vzala na vědomí nezájem Stavebního bytového družstva, se sídlem Na Valech 1765, Chrudim, v zastoupení
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 652 - 654, Slatiňany, o odkoupení pozemkové parcely č. 131/1
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 21/17
250/17/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1 v kat. území Slatiňany,
které bude spočívat v právu města Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, uložit na předmětné
části pozemkové parcely vodovodní potrubí a objekty, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za
účelem provádění údržby, opravy nebo výměny potrubí, objektů či armatur. Náhrada je za zřízení věcného
břemena stanovena ve výši 11.550,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení
VB, ve znění zprávy č. 22/17
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1 v kat. území Slatiňany s městem Chrudim,
se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim. Věcné břemeno bude spočívat v právu města Chrudim, se sídlem
Resselovo náměstí 77, Chrudim, uložit na předmětné části pozemkové parcely vodovodní potrubí a objekty,
vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny
potrubí, objektů či armatur, ve znění zprávy č. 22/17
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 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1 v kat. území
Slatiňany s městem Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim. Věcné břemeno bude spočívat
v právu města Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, uložit na předmětné části pozemkové
parcely vodovodní potrubí a objekty, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem
provádění údržby, opravy nebo výměny potrubí, objektů či armatur, ve znění zprávy č. 22/17
251/17/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 175/2004 o pronájmu pozemku uzavřené dne 10. 5. 2004 , a to
ve věci ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 102/1 o výměře 48 m2 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 23/17
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 175/2004 o pronájmu pozemku
uzavřené dne 10. 5. 2004 , a to ve věci ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 102/1 o výměře 48 m2 v
kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 23/17
252/17/2011/RMS
1. vydala Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany ve znění zprávy č. 24/17
Starosta požádal o vydání čestných vstupenek na plovárnu města Slatiňany pro rok 2011
2. rozhodla o vydání čestných vstupenek na plovárnu města Slatiňany pro rok 2011
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka rozhodováním o přidělování čestných vstupenek na plovárnu města
Slatiňany pro rok 2011
4. uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi informovat radu města o přidělení čestných vstupenek na plovárnu
města Slatiňany pro rok 2011

253/17/2011/RMS
1. schválila spolupořádání Filmového festivalu zimních sportů městem Slatiňany ve znění zprávy č. 25/17
2. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na pořádání festivalu Expediční kamera
ve znění zprávy č. 25/17
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na pořádání festivalu
Expediční kamera ve znění zprávy č. 25/17
254/17/2011/RMS
schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
45.233.092,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.257.300,- Kč) a ve výdajové části 44.498.492,79 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 8. rozpočtovému opatření č. 26/17
255/17/2011/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy s SK Spartak Slatiňany, o. s. o zapůjčení bazénového vysavače ve znění
zprávy č. 27/17,
2. pověřila uzavřením uzavření nájemní smlouvy s SK Spartak Slatiňany, o. s. o zapůjčení bazénového
vysavače starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 27/17
256/17/2011/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
s účinností od 1.7.2011 na 34
s účinností od 1.1.2012 na 31 ve znění zprávy č. 28/17.
257/17/2011/RMS
vzala na vědomí informaci o účasti starosty na XII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se konal ve dnech 26.
a 27. května 2011 v Kongresovém centru ve Zlíně
258/17/2011/RMS
souhlasila s partnerskou účastí Základní školy Slatiňany v připravovaném projektu předkládaném Základní
školou Seč v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.28 – zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji
259/17/2011/RMS
uložila ředitelce Mateřské školy Slatiňany řešit problematiku výskytu vší v mateřské škole ve Slatiňanech
260/17/2011/RMS
vzala na vědomí upozornění z Trpišova ohledně hluku o nedělích a svátcích
261/17/2011/RMS
vzala na vědomí zprávu Mgr. Daniela Vychodila o výměnném pobytu dětí ze Švýcarska ve Slatiňanech a
dopisem školské rady
262/17/2011/RMS
schválila grant ve výši 3.000,-Kč na uhrazení vložného do Národního kola přírodovědně-ekologické soutěže
Zelená stezka – Zlatý list, který se koná v termínu od 13. do 19. června 2011 v Novém Městě pod Smrkem pro
JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Slatiňany
263/17/2011/RMS
nesouhlasí s podílením se na úhradě nákladů za topení ve společných prostorách (radiátory v sušárnách)
v domě čp. 724 – 725 ul. Družstevní, 53821 Slatiňany

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

