USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 25/2011
konané dne 19. září 2011
Rada města Slatiňany:
357/25/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 25. schůze rady města Slatiňany
358/25/2011/RMS
1. schválila smlouvu o poskytování stravování, ve znění zprávy č. 1/25
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stavování starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 1/25
359/25/2011/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p.765, ul. Farská ve Slatiňanech, dohodou
ke dni 30.9.2011 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 2/25
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 765, ul.
Farská ve Slatiňanech ke dni 30.9.2011 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění
zprávy č. 2/25
3. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p.765 ul. Farská ve Slatiňanech s účinností
ke dni následujícím po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 2/25
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p.765, ul.
Farská ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění
zprávy č. 2/25
360/25/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 11 bm) pozemkové parcely č. 276/2 v katastrálním území
Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové
parcely kanalizační přípojku, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění
údržby, opravy nebo výměny kanalizační přípojky. 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. 3/25
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 11 bm) pozemkové parcely č. 276/2 v katastrálním území Slatiňany s investorem
stavby. Věcné břemeno bude spočívat v právu investora stavby uložit a provozovat na předmětné části
pozemkové parcely kanalizační přípojku, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem
provádění údržby, opravy nebo výměny kanalizační přípojky, ve znění zprávy č. 3/25
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 11 bm) pozemkové parcely č. 276/2 v katastrálním
území Slatiňany s investorem stavby. Věcné břemeno bude spočívat v právu investora stavby uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely kanalizační přípojku, vstupovat a vjíždět na uvedenou
pozemkovou parcelu za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny kanalizační přípojky, ve znění zprávy č. 3/25

361/25/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 21 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany,
které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, umístit, zřídit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu
k uvedenému zařízení za účelem provádění přípravy stavby, realizace stavby a jejím uvedením do provozu.
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. 4/25
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části (cca 21 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat
v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, umístit, zřídit a provozovat na předmětné
části pozemkové parcely zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu k uvedenému zařízení za
účelem provádění přípravy stavby, realizace stavby a jejím uvedením do provozu, ve znění zprávy č. 4/25

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 21 bm) pozemkové parcely č. 212/51 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, umístit, zřídit
a provozovat na předmětné části pozemkové parcely zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu
k uvedenému zařízení za účelem provádění přípravy stavby, realizace stavby a jejím uvedením do provozu, ve
znění zprávy č. 4/25
362/25/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 90 bm) pozemkových parcel č. 444/101,
č. 444/102, č. 444/41 a č. 21/9 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti VČP
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel plynárenské zařízení (STL plynovod) včetně příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 4.500,- Kč + DPH v zákonné
výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 5/25
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 90 bm) pozemkových parcel č.
444/101, č. 444/102, č. 444/41 a č. 21/9 v katastrálním území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Pražská
třída 485, Hradec Králové. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída
485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel plynárenské zařízení
(STL plynovod) včetně příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
ve znění zprávy č. 5/25
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 90
bm) pozemkových parcel č. 444/101, č. 444/102, č. 444/41 a č. 21/9 v katastrálním území Slatiňany se
společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové. Věcné břemeno bude spočívat v právu
společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětných částech
pozemkových parcel plynárenské zařízení (STL plynovod) včetně příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětné nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek, ve znění zprávy č. 5/25
363/25/2011/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 6/25
364/25/2011/RMS
schválila podání žádosti o pokácení těchto stromů v katastrálním území Slatiňany:
- 4 ks javoru ztepilého, 4 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 707/1
- 5 ks javoru ztepilého, 1 ks smrku ztepilého, 1 ks jírovce maďalu na pozemku parc.č. 66/1
- 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc.č. 66/2
- 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 613/1
365/25/2011/RMS
1. vzala na vědomí nabídky od společností Autosalon Louda s.r.o. Pardubice, Autosalon Boháč s.r.o.,
Chrudim, Autosalon Kore Car s.r.o. Pardubice, Autoprodej Dukla, s.r.o., Pardubice, Autoprodej Dryml, a.s.,
Pardubice a Autocentrum Mercia, a.s., Chrudim, na zakázku města – dodání osobního automobilu ve znění
zprávy č. 8/25
2. rozhodla o uzavření kupní smlouvy na zakázku města – dodání osobního automobilu se společností
Autosalon Louda s.r.o., Pardubice za podmínky zajištění financování ve znění zprávy č. 8/25
3. pověřila uzavřením kupní smlouvy na zakázku města – dodávka osobního automobilu se společností
Autosalon Louda s.r.o., Pardubice starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění dofinancování ve
znění zprávy č. 8/25

366/25/2011/RMS
1. zrušila usnesení rady města č. 348/24/2011/RMS ze dne 5. 8. 2011 ve věci uzavření nájemní smlouvy na byt,
ve znění zprávy č. 9/25
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 4 v domě čp. 835 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po celkovém uvedení bytu do stavu vyhovujícímu obývání,
ve znění zprávy č. 9/25
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok o nájmu bytu 1 +
1, č. 4 v domě č. p. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po celkovém
uvedení bytu do stavu vyhovujícímu obývání, ve znění zprávy č. 9/25
367/25/2011/RMS
rozhodla nepodávat žalobu k určení pravosti tří pohledávek města Slatiňany v insolvenčním řízení za
společností Stavitelství KRRO s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 Krč, IČ 25259971
ve znění zprávy č. 10/25
368/25/2011/RMS
schválila přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany na dofinancování nákladů
spojených s integrací žáka, ve znění zprávy č. 11/25
369/25/2011/RMS
1. schválila pracovní cestu pro starostu MVDr. Ivana Jeníka, radní Mgr. Daniela Vychodila, Mgr. Milana
Chalupníka a Ing. Petra Kolka ve dnech 28. září – 1. října 2011 do Švýcarska za účelem partnerské návštěvy
partnerských měst Rorbas, Freiensten - Teufen a použití služebního vozidla Škoda Octavia
2. schválila pro starostu MVDr. Ivana Jeníka, radní Mgr. Daniela Vychodila, Mgr. Milana Chalupníka a Ing.
Petra Kolka ve dnech 28. září – 1. října 2011do Švýcarska za účelem partnerské návštěvy partnerských měst
Rorbas, Freiensten - Teufen poskytnutí kapesného ve výši 20% zahraničního stravného
370/25/2011/RMS
vzala na vědomí rozpočet na odstranění a rekonstrukci skládky kde zpevněná plocha je na části pozemk. parc.
č. 655/1 a 240/2 o celkové výměře cca 190 m2 v kat. území Slatiňany ve výši 15.000,-Kč.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

