USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 23/2011
konané dne 22. srpna 2011
Rada města Slatiňany:
317/23/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 23. schůze rady města Slatiňany
318/23/2011/RMS
schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na 47.832.415,61
Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.769.323,30 Kč) a ve výdajové části 48.609.838,91 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 13. rozpočtovému opatření č. 1/23
319/23/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2011
320/23/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 -6/2011
321/23/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 -6/2011
322/23/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 -6/2011
323/23/2011/RMS
schválila pouţití rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 21.100,- Kč na zakoupení 3 ks šesti
dveřových šatních skříněk pro ţáky budoucích 5. tříd., ve znění zprávy č. 6/23
324/23/2011/RMS
vzala na vědomí pouţití neinvestičního příspěvku Mateřské školy Slatiňany ve výši 40.000,- Kč na vybavení
dětské šatny a umývárny v nově zrekonstruovaném V. oddělení, ve znění zprávy č. 7/23
325/23/2011/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 -6/2011
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 -6/2011
326/23/2011/RMS
1. vzala na vědomí technický stav sauny na plovárně ve Slatiňanech, ve znění zprávy č. 9/23
2. uložila MěÚ zajistit vypracování rozpočtu na potřebné opravy a úpravy pro zprovoznění sauny na plovárně ve
Slatiňanech ve znění zprávy č. 9/23.
327/23/2011/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy č. 186/2003 o pronájmu části pozemkové parcely č. 419/7 o
výměře 300 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 2. 10. 2003, ve znění zprávy č. 10/23
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy č. 186/2003 o pronájmu části
pozemkové parcely č. 419/7 o výměře 300 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 2. 10. 2003, ve znění zprávy č. 10/23
3. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 419/7 o výměře 300 m2 v kat. území
Slatiňany, a to s účinností od 1. 9. 2011, ve znění zprávy č. 10/23
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 419/7 o
výměře 300 m2 v kat. území Slatiňany, a to s účinností od 1. 9. 2011, ve znění zprávy č. 10/23
328/23/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o převzetí práv a povinností ze smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 307/38 a
části pozemkové parcely č. 307/1 o celkové výměře 31,63 m2 v kat. území Kunčí , a to ke dni podání návrhu na
vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí, ve znění zprávy č. 11/23
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností ze smlouvy o pronájmu
pozemkové parcely č. 307/38 a části pozemkové parcely č. 307/1 o celkové výměře 31,63 m2 v kat. území Kunčí, a to
ke dni podání návrhu na vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí, ve znění zprávy č. 11/23

329/23/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o převzetí práv a povinností ze smlouvy o pronájmu stavební parcely č. 68 o výměře
42 m2 v kat. území Kunčí , a to ke dni podání návrhu na vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy do katastru
nemovitostí ve znění zprávy č. 12/23
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy převzetí práv a povinností ze smlouvy o pronájmu
stavební parcely č. 68 o výměře 42 m2 v kat. území Kunčí , a to ke dni podání návrhu na vklad vlastnických práv
dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí, ve znění zprávy č. 12/23
330/23/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na částech (v celkové délce cca 82 bm) pozemkových parcel č. 419/2 a č.
357/21 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4, umístit, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel zařízení distribuční soustavy
(kabelové vedení nízkého napětí) a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení distribuční soustavy za účelem
provádění přípravy, realizace, kontroly, údrţby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemene stanovena v
jednorázové výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB,
ve znění zprávy č. 13/23
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na částech (v celkové délce cca 82 bm) pozemkových parcel č. 419/2 a č. 357/21 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, umístit, zřídit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nízkého
napětí) a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení distribuční soustavy za účelem provádění přípravy,
realizace, kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 13/23
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 82 bm) pozemkových parcel č.
419/2 a č. 357/21 v kat. území Slatiňany, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4. Věcné
břemeno bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. umístit, zřídit a provozovat na předmětných
částech pozemkových parcel zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nízkého napětí) a v právu přístupu a
vjezdu k uvedenému zařízení distribuční soustavy za účelem provádění přípravy, realizace, kontroly, údrţby a
opravy, ve znění zprávy č. 13/23
331/23/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 496/20 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 a v právu vstupu a vjezdu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údrţby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemene stanovena v jednorázové výši 1.000,Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 14/23
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 496/20 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 a v právu vstupu a vjezdu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 14/23
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 2 bm) pozemkové parcely č. 496/20 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 a v právu vstupu a vjezdu k uvedenému
zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 14/23
332/23/2011/RMS
1. schválila zřízení sjezdu z místní komunikace na pozemkové parcele č. 212/51 v kat. území Slatiňany na
sousední pozemkovou parcelu č. 212/32 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 15/23
2. rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby sjezdu z místní komunikace na pozemkové parcele č.
212/51 v kat. území Slatiňany na sousední pozemkovou parcelu č. 212/32 v katastrálním území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 15/23
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby sjezdu z místní
komunikace na pozemkové parcele č. 212/51 v kat. území Slatiňany na sousední pozemkovou parcelu č. 212/32
v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 15/23

4. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 31 bm) pozemkové parcely č. 212/51 a části (cca 1,5 bm)
pozemkové parcely č. 649/1 v katastrálním 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 1.200,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 15/23
5. 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 31 bm) pozemkové parcely č.
212/51 a části (cca 1,5 bm) pozemkové parcely č. 649/1 v katastrálním území Slatiňany se společností VČP Net, s.
r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investorem stavby. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti
VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel 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. 15/23
6. 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 31 bm) pozemkové parcely č. 212/51 a části (cca 1,5 bm) pozemkové parcely č. 649/1 v katastrálním území
Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investorem stavby. Věcné břemeno
bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel 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. 15/23
7. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 8 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany které
bude spočívat v právu investora stavby, uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely vodovodní
přípojku, vstupovat a vjíţdět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění údrţby, opravy nebo výměny
vodovodní přípojky. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 300,- Kč + DPH v zákonné výši ke
dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 15/23
8. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 8 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany s investorem stavby.
Věcné břemeno bude spočívat v právu investora stavby uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
vodovodní přípojku, vstupovat a vjíţdět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění údrţby, opravy
nebo výměny vodovodní přípojky, ve znění zprávy č. 15/23
9. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 8 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území
Slatiňany s investorem stavby. Věcné břemeno bude spočívat v právu investora stavby uloţit a provozovat na
předmětné části pozemkové parcely vodovodní přípojku, vstupovat a vjíţdět na uvedenou pozemkovou parcelu za
účelem provádění údrţby, opravy nebo výměny vodovodní přípojky, ve znění zprávy č. 15/23
10. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 7 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany
které bude spočívat v právu investora stavby, uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
kanalizační přípojku a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy.
Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 600,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 15/23
11. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 7 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany které bude spočívat
v právu investora akce, uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely kanalizační přípojku a v právu
přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy č. 15/23
12. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 7 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu investora akce, uloţit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
kanalizační přípojku a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy,
ve znění zprávy č. 15/23
333/23/2011/RMS
vzala na vědomí umístění dopravního zrcadla na pozemkové parcele č. 775 v kat. území Slatiňany, v místě
křiţovatky silnice II/358 (ulice Vítězství) s místní komunikací (ulice Nádraţní), Krajským úřadem Pardubického
kraje z důvodu zvýšení bezpečnosti při odbočování autobusů od nádraţí, ve znění zprávy č. 16/23
334/23/2011/RMS
vzala na vědomí nové vymezení zón ochrany přírody v části území CHKO Ţelezné hory, v katastrálním území
města Slatiňany a jeho místních částí – Škrovád, Trpišov, ve znění zprávy č. 17/23

335/23/2011/RMS
1. schválila zadání pro pořízení nového osobního motorového vozidla ve znění zprávy č. 18/23
2. uložila MěÚ Slatiňany vyzvat k předloţení nabídky na dodávku osobního automobilu prodejce Autosalon Boháč
s.r.o., Chrudim, Autosalon Louda s.r.o., Pardubice, Auto IN s.r.o., Pardubice, Autosalon Kore car s.r.o. Pardubice,
Autoprodej Dukla, s.r.o., Pardubice, Autoprodej Dryml, a.s., Pardubice a Autocentrum Mercia, a.s., Chrudim,
ve znění zprávy č. 18/23
336/23/2011/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Stavba kanalizační přípojky u objektu ZŠ
Slatiňany:
1. SaM silnice a mosty a. s., Slezské předměstí Bratří Štefanů 48, 500 03 Hradec Králové
2. MILAN HAVLÍK s. r. o., Joţky Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice,ve znění zprávy č. 19/23
2. uložila řediteli ZŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Stavba kanalizační
přípojky u objektu ZŠ Slatiňany se společností: SaM silnice a mosty a. s., Slezské předměstí Bratří Štefanů 48,
500 03 Hradec Králové za podmínky zajištění financování akce ve znění zprávy č. 19/23
337/23/2011/RMS
1. schválila finanční dar ve výši 2.000,- Kč Českým dráhám, a.s., se sídlem Praha, Nábřeţí L. Svobody 1222, PSČ
110 15, IČ: 70994226, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 20/23
2. schválila uzavření darovací smlouvy ve výši 2.000,- Kč s Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha, Nábřeţí L.
Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření,
ve znění zprávy č. 20/23
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením darovací smlouvy ve výši 2.000,- Kč s Českými dráhami, a.s.,
se sídlem Praha, Nábřeţí L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226, za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 20/23
338/23/2011/RMS
schválila posílení stávajících hnízd separovaného sběru ve městě Slatiňany umístěním 3 nových kontejnerů na
plast takto:
1. kontejner - v ulici Školské, 2 kontejner - v ulici Nádraţní, 3. kontejner – na Starém náměstí, ve znění zprávy č. 21/23
339/23/2011/RMS
schválila:
1. pouţití investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 65.384,50 Kč pro financování opravy havárie
kanalizace a vybudování nové kanalizace ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 22/23
2. pouţití investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši odpisů za měsíc červenec a srpen ve výši 30.646,Kč pro financování havárie kanalizace ZŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 22/23
3. převod části rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 121.930,50 Kč do investičního fondu ZŠ pro
financování havárie kanalizace ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 22/23
340/23/2011/RMS
schválila zadání změny projektu – rekonstrukce komunikace ul. Nerudova + navýšení o 14.400,-Kč a poţaduje
umístění značky zákazu vjezdu.
341/23/2011/RMS
vzala na vědomí informaci týkající se rekonstrukce Švýcárny.
342/23/2011/RMS
vzala na vědomí situaci s prodejem bytového domu č.p. 92 ve Slatiňanech.
343/23/2011/RMS
pověřila starostu oslovit vedení obce Likávka ve věci partnerství.
344/23/2011/RMS
projednala postup prací při revitalizaci Třešňovky a výhrady k odbornému technickému dozoru.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

