USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 27/2007
konané dne 5. listopadu 2007
Rada města Slatiňany:
367/27/2007
schválila program jednání
368/27/2007
1. vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku města
Slatiňany - Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech.
2. schválila rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zadání veřejné zakázky
města Slatiňany - Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech společnosti:
VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na zadání veřejné zakázky města Slatiňany - Kanalizace ul. Na Ostrově
a ul. Vrchlického ve Slatiňanech společnosti: VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9.
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka jednat o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku města Slatiňany - Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech se
společností: VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9.
369/27/2007
vzala na vědomí zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 444/4 v kat. území
Slatiňany (v rozsahu geometrického plánu č. 1034-694/2006 ze dne 15. 1. 2007) spočívajícího
v právu společnosti Perfo Linea a. s., se sídlem Poděbradova 73, Chrudim IV, tedy
současného, ale i budoucího vlastníka pozemkové parc. č. 444/112 v kat. území Slatiňany,
chodit a jezdit přes předmětnou část pozemku města Slatiňany a užívat ji jako přístupovou
cestu. Náhrada za zřízení činila 20 000,- Kč ve znění zprávy č. 1/27.
370/27/2007
1. schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 177/2003 o pronájmu pozemku (části parc.
č. 419/8 a části parc. č. 706/10 v kat. území Slatiňany) uzavřené dne 2. 10. 2003 a to ve věci
úpravy (zúžení) předmětu nájmu s účinností od 1. 1. 2008 ve znění zprávy č. 2/27 a zároveň
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 177/2003
o pronájmu pozemků uzavřené dne 2. 10. 2003 ve znění zprávy č. 2/27.
371/27/2007
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/20 o výměře
cca 1 280 m2 v kat. území Slatiňany se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., se sídlem
Palackého třída 892, Chrudim ve znění zprávy č. 3/27 a zároveň
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové
parc. č. 525/20 v kat. území Slatiňany se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., se sídlem
Palackého třída 892, Chrudim ve znění zprávy č. 3/27.
372/27/2007
1. schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 93/2007 o pronájmu pozemku uzavřené
dne 6. 6. 2007 a to ve věci snížení nájemného z pronájmu pozemku parc. č. 41/2 o výměře
307 m2 v kat. území Slatiňany z částky 7,- Kč/m2/rok na částku 1,- Kč/m2/rok s účinností
od 1. 1. 2008 ve znění zprávy č. 4/27 a zároveň
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 93/2007

o pronájmu pozemku uzavřené dne 6. 6. 2007 ve znění zprávy č. 4/27
373/27/2007
1. vzala na vědomí dlužné nájemné
2. vzala na vědomí dlužné nájemné
1. schválila výpověď z nájmu bytu s nájemcem v případě, že dlužná částka z nájmu včetně
poplatků z prodlení nebude uhrazena do 31.12.2007.
2. schválila výpověď z nájmu bytu s nájemcem v případě, že dlužná částka z nájmu včetně
poplatků z prodlení nebude uhrazena do 31.12.2007
374/27/2007
schválila jednostranné zvýšení nájemného z bytu od 1.1.2008 dle zákona č. 107/2006 Sb.
jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
375/27/2007
vzala na vědomí protokol České školní inspekce o veřejnosprávní kontrole využívání
finančních prostředků ze státního rozpočtu v MŠ Slatiňany, kontrolované období – rok 2006.
376/27/2007
1. uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2007 v souladu s platnými
předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce
a proškolit je o způsobu provádění inventur.
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2007.
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku.
377/27/2007
schválila snížení poskytnuté dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na sanaci
rozvolněné skály ve Škrovádě ve znění zprávy č. 9/27.
378/27/2007
zamítla žádost floorbalového klubu FBK Spartak Slatiňany ve znění zprávy č. 10/27.
379/27/2007
schválila nařízení města Slatiňany č. 1/2007 o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových
lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.
380/27/2007
schválila nařízení města Slatiňany č. 2/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
381/27/2007
schválila vnitřní směrnici č. 9/2007 RMS - plán zimní údržby místních komunikací na území
města Slatiňany.
382/27/2007
vzala na vědomí zprávu o dokončených a rozpracovaných stavbách (akcích) za období

od 1. 1. – 31. 10. 2007 ve znění zprávy č. 14/27.
383/27/2007
schválila upravený odpisový plán na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu
Slatiňany ve znění zprávy č. 15/27.
384/27/2007
1. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č.6 v DPS Slatiňany, Farská 765 s účinností
od 6.11.2007.
2.pověřila uzavřením nájemní smlouvy na byt č.6 v DPS Slatiňany, Farská 765
starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 16/27
385/27/2007
1. schválila zpevnění částí pozemkových parc. č. 655 a 240/2 o výměře cca 190 m2
v kat. území Slatiňany za těchto podmínek:
a) navezený materiál bude na pozemcích ponechán pouze v případě vydání kladného
rozhodnutí příslušného státního orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a příslušného
stavebního úřadu,
b) zpevněná plocha na pozemku parc. č. 240/2 v kat. území Slatiňany nebude užívána
k parkování vozidel těžších než 3,5 t,
c) veškeré náklady spojené s předmětnou úpravou budou žadateleprovedeny na jeho vlastní
náklady,
d) materiál použitý na povrch zpevněné plochy zabezpečí minimalizaci znečištění
ul.Švermovy ve znění zprávy č. 17/27.
2. stanovila termín pro splnění podmínky v bodě 1. písm. a) do 31. 3. 2008.
386/27/2004
1. rozhodla uzavřít dohodu o vzájemné prezentaci na webových stránkách s Evropskou
databankou a.s., Hviezdoslavova 53, 627 00 Brno, ve znění zprávy č. 18/27.
2. pověřila uzavřením dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách s Evropskou
databankou a.s., Hviezdoslavova 53, 627 00 Brno ve znění zprávy č. 18/27.,
starostu MVDr. Ivana Jeníka
387/27/2007
schválila navrhované umístění staveb dopravní a technické infrastruktury, lokalita
v severozápadní části města mezi kravínem a melioračním potokem ve znění zprávy č. 19/27
za dodržení těchto podmínek : doplnění dokumentace k územnímu řízení kompletním řešením
zajištění vjezdu a výjezdu vozidel do této lokality
388/27/2007
1. vzala na vědomí nabídku VLTAVA-LABE-PRESS,a.s. na tisk Ozvěn Slatiňan a jejich
vložení do Chrudimského deníku.
2. neschválila předložení smlouvy ve smyslu nabídky VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. a
neschválila ukončení smlouvy s Tiskárnou PORS s.r.o. Chrudim v návaznosti na novou
smlouvu s VLTAVA-LABE-PRESS, a.s..
389/27/2007
1. uložila komisi pro rozvoj města úkol předložit návrh dalšího pokračování řešení veřejně
prospěšného projektu „14 - Centrum Švýcárna“ v souladu se Zásobníkem projektů – ROP 3.1

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, oddíl 1
určené prioritní projekty – dispoziční řešení objektu.
2. uložila komisi pro rozvoj města a OVŽP vyjádřit se k návrhu posouzení možnosti změny
projektu – větve B (4. a 5. etapa) komunikace ve Škrovádě.
390/27/2007
neschválila na základě žádosti o provedení plynové přípojky k poz. parc. 566/7 kat. území
Slatiňany.
391/27/2007
schválila zakoupení květinového daru na rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje
Ing. Michalem Rabasem.
392/27/2207
vzala na vědomí informaci o přesunu úředního dne z 31.12. na 27.12.2007 8.00 - 15.30 hod.
s tím, že MěÚ bude dne 28.12.2007 a dne 31.12.2007 uzavřen.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

